
MOTIE VAN HET RAADSLID IRENE PARREN (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE 
BEZUINIGINGSVOORSTEL VLUCHTELINGENWERK DEKKINGSPLAN BEGROTING 2013 
 
Voorgesteld: 1 november 2012 
 
Nr. 2012 – 91 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
 wethouders, Gemeentestukken: 2012- 210, agendapunt 5B, tot vaststelling van de 
Programmabegroting 2013-2016;  
 
overwegende dat: 
 
a. de gemeente op 12 oktober 2012 een brief heeft ontvangen van minister Leers betreffende 

de Uitvoering Wet inburgering; 
 

b.  daarin vermeld staat dat vanaf 1 januari 2013 de inburgeringsplichtige zelf de deelname en 
financiering van de inburgering moet regelen; 

 

c.  de gemeente voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden, die na 1 januari 2013 hun 
verblijfsvergunning verkrijgen, een eenmalige vergoeding van € 2.000,- per persoon zal 
ontvangen voor maatschappelijke begeleiding en dat deze vergoeding ook zal gelden voor 
nareizende gezinsleden; 

 
e.  deze eenmalige vergoeding thans nog € 1.000,- bedraagt 
 
is van mening dat: 
 
1.  de voorgestelde structurele bezuiniging van € 25.000,-, met ingang van 1 januari 2013, 

doorgevoerd kan worden;  
 
2. de raad meer duidelijkheid dient te krijgen over de voorgestelde verdergaande 
            bezuinigingen voor de jaren 2014 en volgende; 
 
3. die duidelijkheid o.a. betreft de gevolgen voor het werk van Stichting Vluchtelingenwerk en 

de eventuele (budgettaire) relatie met bovengenoemde vergoeding; 
 
4. thans daarom alleen kennis wordt genomen van het meerjarenperspectief 2014-2016; 
 
verzoekt het college om: 

 
A. te onderzoeken of de voor 2014 en volgende jaren voorgestelde verdergaande 

bezuinigingen, door de toezegging van minister Leers, nog wenselijk/noodzakelijk zijn; 
 
B. aan te geven welke gevolgen verdergaande bezuinigingen na 2013 hebben voor het 

functioneren van Stichting Vluchtelingenhulp; 
 
C. de raad van de resultaten en informatie op de hoogte te stellen uiterlijk bij de 

Raadsinformatiebrief uitvoering begroting 2013 (eerste kwartaal 2013) 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Het raadslid, 
 
 
Irene Parren (LR) 
 



 

 

 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 21: LR, PvdA, SGP, D66/GL, CDA, CU 
Tegen 6: VVD, gK 
 
Afgedaan via brief 30671 behandeld in de commissie Samen leven d.d. 9-1-2014 
 

 
 

 


