
              
          

 
Motie Integratie offensief 

 
 
De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 november 2015, 
besprekende de programmabegroting 2016-2019, 
 
Constaterende dat: 
1. sprake is van een grote stroom vluchtelingen naar Europa, waarvan een deel toevlucht zal zoeken 

in Nederland en dus Enschede; 
2. Enschede met het besluit tot het huisvesten van een azc binnen de gemeentegrenzen op korte 

termijn een groep vluchtelingen zal verwelkomen; 
3. het vraagstuk vluchtelingen geen vraagstuk is dat gaat over tijdelijke huisvesting in een 

asielzoekerscentrum of noodopvang alleen; 
4. Enschede een stad is met complexe en diverse sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische 

problematiek die niet van vandaag op morgen is opgelost. 
 
Overwegende dat: 
1. een deel van de vluchtelingen die naar Enschede komen niet alleen tijdelijk inwoner wordt maar 

ook permanent in onze stad zal gaan wonen en werken; 
2. zo vroeg mogelijk en volwaardig en zelfstandig deelnemen van iedereen aan de samenleving het 

uitgangspunt is; 
3. Onze nieuwe inwoners ontegenzeggelijk kwaliteiten en talenten en voegen meerwaarde toe aan 

de stad. De culturele diversiteit die zij meebrengen leidt tot nieuwe mogelijkheden; 
4. we willen dat kansen voor persoonlijke ontwikkeling, voor werk en voor maatschappelijke 

deelname voor een ieder aanwezig zijn; 
5. we gastvrijheid vragen van veel mensen in de stad, wetende dat we dat ook vragen aan een 

groep mensen zonder werk, met een laag inkomen en voor wie het vinden van een passende 
woning soms moeilijk is;  

6. het vraagstuk vluchtelingen in deze context een ingewikkelde is en daarom invloed zal hebben op 
andere beleidsterreinen zoals de woonvisie en ons sociaal-economisch beleid; 

7. middelen en mogelijkheden voor integratie vanuit het Rijk (nu nog) beperkt zijn; 
8. deze onderwerpen dus betrokken moeten worden om succesvolle integratie mogelijk te maken; 
9. in de stad al veel initiatieven zijn gestart om te zorgen dat Enschede een gastvrije stad is en wordt 

voor haar nieuwe inwoners. 
 
Draagt het college op: 
1. het initiatief te nemen tot een Integratie Offensief dat erop gericht is alle nieuwe Enschedeërs zo 

snel mogelijk écht onderdeel te laten worden van onze samenleving; 
2. dit Integratie Offensief te richten op voor de stad belangrijke thema’s als werken, wonen, zorg en 

maatschappelijke deelname door sport en cultuur; 
3. daarbij rekening te houden met het lopende proces van het inpassen van het AZC en de uitkomst 

van dat proces zorgvuldig mee te nemen; 
4. binnen een maand te komen met een procesvoorstel en een overzicht te delen met de raad van 

de lopende initiatieven binnen de samenleving; 
5. de inwoners van de stad en professionals een belangrijke rol te geven bij de totstandkoming en 

uitvoering van een Integratie Offensief, in nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad; 
6. In april 2016 met een voorstel om te komen en de daarvoor benodigde kaders ter besluitvorming 

aan de raad voor te leggen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 


