MOTIE: BEHOUD DE SLUIS!
De gemeenteraad op dinsdag 13 november 2018 bijeen, behandelend de
begroting 2019-2022 van de gemeente Zaanstad,
Overwegende dat:
- Het college van zins is om de werkzaamheden van De Sluis per 2019
bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) onder te brengen en de
betaalde uren voor coördinatie terug te brengen van 36 (1fte) naar
24 uren;
- De Sluis een resultaat is van het enorme vrijwilligerspotentieel dat
ontstond toen de noodopvang in 2015 in het Burgemeester In ’t
Veldpark werd geopend;
- Er wekelijks gemiddeld dertig vaste taalvrijwilligers werkzaam zijn
voor De Sluis en een nog veel groter aantal vrijwilligers op
regelmatige basis actief is voor De Sluis;
- Er ruim 100 nieuwkomers (niet alleen statushouders) wekelijks naar
De Sluis komen om gebruik te maken van de faciliteiten;
- De Sluis nieuwkomers helpt integreren in de Zaanse samenleving en
hier op een goede manier in slaagt;
- De Sluis extra taaloefeningen aanbiedt die door vrijwilligers worden
gegeven en die goed aansluiten bij de kennis- en belevingswereld
van nieuwkomers;
- De Sluis ook andere activiteiten organiseert (zoals medisch wegwijs
maken, verkeerslessen, sollicitatietrainingen) die nieuwkomers helpt
te integreren;
- De Sluis een breed netwerk heeft van instanties (SWT’s, diverse
maatschappelijke organisaties, NewBees, ondernemers, scholen) en
vrijwilligers die gezamenlijk ondersteuning bieden bij de integratie;
- De Sluis op een actieve manier communiceert over alle activiteiten
en op die manier een brug slaat tussen nieuwkomers en de Zaanse
samenleving;
- De Sluis zorgt voor continuïteit in het beleid rond nieuwkomers;
- De coördinatoren van De Sluis zelf zeer actief zijn in het verwerven
van middelen en gelden (zoals Rabobank-clubkascampagne, en
deals via de Zaanse uitdaging, Rotary donatie, particulieren, kerken,
Soroptimisten waar alle activiteiten van worden bekostigd);
- Het college op technische vragen die GroenLinks onlangs stelde,
antwoordde dat de gemeente De Sluis faciliteert via de functie van
vrijwilligerscoördinator en dat “dat in 2019 zal worden
gecontinueerd”;

Ter overweging meegevende dat:
- gemeenten vanaf 2020 zelf weer de regie voor de inburgering van
nieuwkomers krijgen;
- Vele vrijwilligers zich gelieerd hebben aan De Sluis en haar
coördinatoren – juist vanwege de ongedwongen sfeer en structuur;
- De Sluis door de gemeente meermaals wordt aangedragen als mooi
voorbeeld van ondersteuning van nieuwkomers en twee keer
genoemd wordt als voorbeeld in het coalitieakkoord;
- ook nieuwkomers vol lof zijn over de begeleiding (taal en
workshops) die zij gevolgd hebben bij De Sluis en de ondersteuning
die zij hebben ontvangen;
- de coördinatoren nu via een uitzendcontract worden betaald en er
mogelijk bespaard kan worden wanneer zij door de gemeente direct
in dienst worden genomen;
- de huidige coördinatoren naast hun betaalde uren, vele uren
vrijwillig steken in de communicatie en het verbinden van alle
samenwerkingspartners en het vergroten van dit netwerk;
Van mening zijnde dat:
- De Sluis een enorm belangrijke bijdrage levert aan de
taalvaardigheid én integratie van nieuwkomers in Zaanstad;
- De Sluis voor nieuwkomers zeer laagdrempelige ondersteuning
biedt;
- Het enorme kapitaalvernietiging is wanneer De Sluis verdwijnt dan
wel haar neutrale en onafhankelijke positie verliest;
- Een voor vele betrokkenen vérgaand besluit al over 6 weken ingaat
en daar dus moeilijk op te anticiperen is;
Roept het college op:
- De belangrijke positie van De Sluis te waarborgen door de
coördinatie in de huidige vorm te behouden en de kennis en het
netwerk als gemeente in eigen hand te houden, anticiperend op
2020;
- In de begroting budget te vinden voor de instandhouding van De
Sluis en hierover zo snel mogelijk terugkoppeling te geven aan de
gemeenteraad
En gaat over tot de orde van de dag.
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