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uw kenmerk

onderwerp
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Geachte raadsleden,

Op 28 apriljl. hebben het kabinet en de VNG een onderhandelaarsakkoord Uitwerking
Verhoogde Asielinstroom gesloten. Als bijlage ontvangt u de tekst van het
onderhandelaarsakkoord. De VNG houdt over dit onderhandelaarsakkoord een
ledenraadpleging. Het VNG-bestuur legt het akkoord met een positief advies aan de
gemeenten voor. Wij kunnen ons vinden in dit advies.

H oofdl ijne n u it het U itwerki ngsakkoord Verhoogde Asiel in stroom
De VNG heeft met het kabinet afspraken gemaakt over de uitwerking van het
bestuursakkoord dat in december 2015 tussen partijen is gesloten. De afspraken in dit
uitwerkingsakkoord gaan met name over de financiële gevolgen van de extra toename van
vergunninghouders in de gemeenten. De VNG en het kabinet willen met deze afspraken de
integratie en participatie van vergunninghouders bevorderen door in te zetten op ondenvijs,
werk en gezondheidsbevordering. De afspraken zijn er op gericht dat vergunninghouders zo
snel mogelijk zelfstandig en volwaardig en gezond meedoen, werken of naar school gaan
en in de maatschappíj hun bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. "Blijven is
meedoen." Het plaatsen van vergunninghouders in de gemeenten brengt op tal van
terreinen kosten met zich mee. Die kosten worden nu vergoed aan de gemeenten.

Meer informatie over de maatregelen uit het uitwerkingsakkoord treft u in de bijlage

Reactietermijn ledenraadplegi ng
De leden kunnen reageren op de ledenraadpleging tot en met 1 juni a.s. Het gaat in de
ledenraadpleging om een gewogen stemming. Op basis van de uitkomsten van de
ledenraadpleging neemt het VNG-bestuur op 6 juni a.s. een definitief besluit over het
uitwerkingsakkoord.
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