
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

 

Voortgang regionale samenwerking Asiel en 

integratie 
 
 

Op 26 mei 2020 heeft het college van B&W besloten in te stemmen met de geactualiseerde bestuursovereenkomst 
Asiel en Integratie van de U16. Wethouder van Dijk is gemachtigd om deze te ondertekenen tijdens de 
bestuurstafel van 17 juni aanstaande.  

 

De bestuurstafel Gezonde en inclusieve regio heeft de Bestuursovereenkomst uit 2017 geactualiseerd. In de 

geactualiseerde bestuursovereenkomst staan samenwerkingsintenties op het gebied van asiel, huisvesting en 

integratie van nieuwkomers in de regio Utrecht. De uitgangspunten in de geactualiseerde bestuursovereenkomst 

sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van Stichtse Vecht inzake inburgering en de op handen zijnde nieuwe 

wet Inburgering; 

 

 Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft. 

 Regionale samenwerking op het gebied van huisvesting van statushouders en regionale opvangcapaciteit. 

 Zorgdragen dat alle inburgeringsplichtigen, waaronder ook gezinsmigranten, duurzaam integreren in de 

Nederlandse samenleving, o.a. door geïntegreerde taaltrajecten aan te bieden waarin taal wordt gecombineerd 

met werk, stage of opleiding. Ook willen we blijven investeren in de integratie vanaf dag één via een 

doorgaande lijn van het AZC naar gemeente. 

 De U16-gemeenten gaan desgewenst een samenwerking aan voor de inkoop van bepaalde onderdelen van 

inburgering, zoals taalonderwijs en arbeidsoriëntatie, omdat dit schaalvoordelen biedt. De afspraken worden 

op een later moment vastgelegd in een regionaal convenant inkoop. 

 
 

We werken toe naar gezamenlijke regionale inkoop van geïntegreerde taaltrajecten in de regio. Met ondertekening 

van de Bestuursovereenkomst kan Stichtse Vecht blijven meedoen in het proces van de gezamenlijke inkoop. Zo 

kan zij voordelen van de regionale inkoop, zoals schaalvoordelen, benutten. Het proces naar de inkoop toe wordt 

in gezamenlijkheid met de andere gemeenten gedaan. In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat elke 

gemeente ruimte heeft voor eigen inbreng. 
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De door de U16 gemeenten opgestelde raadsbrief met meer informatie over de bestuursovereenkomst vindt u in 

de bijlage: Voortgang regionale samenwerking en inkoop asiel en integratie. 

 

Daarnaast vindt u de ‘Bestuursovereenkomst asiel, huisvesting en integratie nieuwkomers regio Utrecht’,  

‘Plan van aanpak asiel, huisvesting en integratie nieuwkomers regio Utrecht’, en het Mijlpalenoverzicht opgave 

inburgering. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Bijlage-voortgang-regionale-samenwerking-en-inkoop-Asiel-en-Integratie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Bestuursovereenkomst-asiel-huisvesting-en-integratie-nieuwkomers-regio-Utrecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Plan-van-aanpak-asiel-huisvesting-en-integratie-nieuwkomers-regio-Utrecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Opgave-Inburgering-mijlpalenplanning-2020-04-09.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Opgave-Inburgering-mijlpalenplanning-2020-04-09.pdf

