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Onderwerp 

Beleidsbrief Integratie  

 

 

Geachte Staten, 

 
“Wij staan voor een inclusieve, open en participatieve samenleving. Wij beschermen de beginselen van 

onze rechtsstaat en de mensenrechten. Iedereen in Limburg, van elke levens-of geloofsovertuiging, 

politieke gezindheid, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie, heeft het recht om te zijn wie hij of 

zij is en om te geloven wat hij of zij gelooft. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn 

voor deelname aan de samenleving, maar kunnen een meerwaarde hebben. Waar mogelijk leveren wij 

een bijdrage om de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen en senioren en om de integratie 

van nieuwkomers te bevorderen. Tegelijkertijd vragen wij van mensen om zich tot het uiterste in te 

spannen om zelf ook een bijdrage te leveren aan onze Limburgse samenleving. De uitvoering van de 

Sociale Agenda, gekoppeld aan economische structuurversterking, wordt versterkt doorgezet, waarbij 

zelfredzaamheid wordt bevorderd. Wij erkennen de noodzaak van arbeidsmigratie, maar werken vooral 

aan het vergroten van het arbeidspotentieel in Limburg” (Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 

2019-2023, p. 10). 

 

Aldus de uitgangspunten voor 2019-2023 in het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023. 

Bovenstaand uitgangspunt wordt verder uitgewerkt in inhoudelijke hoofdstukken van het 

Collegeprogramma:  

 

- “Wij zetten in op de integratie van nieuwe Limburgers door arbeidsparticipatie en 

maatschappelijke (culturele, sportieve) participatie te stimuleren en ondersteunen, waarbij wij ook 
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verwachten dat deze nieuwe Limburgers hierin eigen verantwoordelijkheid nemen. […] Extra 

aandacht dient uit te gaan naar de zelfredzaamheid van de meest kwetsbare groepen en dat zijn 

dikwijls de jonge nieuwe Limburgers tot 25 jaar en vrouwen (vaak na-reizigers)” (p. 28).  

- “Waar nodig maken wij met ondernemers ruimte voor arbeidsmigratie met leefbare huisvesting 

voor tijdelijke arbeidsmigranten en goede integratie van ‘nieuwe Limburgers’. Wij helpen 

gemeenten om op een goede wijze de huisvesting te organiseren die voldoet aan het keurmerk 

van de Stichting Normering Flexwonen (SNF)” (p. 28). 

- “Wij ondersteunen, in samenwerking met onze partners en het Topteam Integratie Vluchtelingen, 

gemeentelijke initiatieven gericht op de duurzame arbeidsinpassing en inburgering van nieuwe 

Limburgers. Daarbij kan gedacht worden aan initiatieven gericht op het bevorderen van 

deelname aan sport en cultuur in samenhang met andere lokale programma’s. Ook initiatieven 

die vanuit de werkgeversvraag worden opgestart en waarbij werkgever verantwoordelijkheid 

willen nemen voor maatwerktrajecten, zullen wij ondersteunen” (p.29). 

 

Dit uitgangspunt en deze ambities weerspiegelen hoe het College van GS kijkt naar, en invulling wil 

geven aan het integratiebeleid. 

 

1. Beleidskaders  

 

Conform de inclusiviteitsambitie zoals benoemd in het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’, is dit 

document een beleidsbrief waarvan de thema’s tevens onderdeel zijn van andere kaders, vastgesteld 

onder het huidige College van Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten. Het is geen kader op 

zichzelf. Op basis van de tot op heden vastgestelde kaders geven wij een impuls aan het integratiebeleid. 

Dit doen we vanuit de volgende kaders:  

 

                                                      
1  Het betreft hier de teksten uit de themahoofdstukken concept-omgevingsvisie (d.d. 7 april 2020). Voorzien is dat de 

Omgevingsvisie Limburg op 11 december 2020 in Provinciale Staten wordt behandeld. De definitieve teksten in de 

Omgevingsvisie kunnen in deze dus nog wijzigen t.o.v. wat in deze beleidsbrief wordt geciteerd. 

Vastgesteld kader In dit kader staat onder meer het volgende i.r.t. deze beleidsbrief  

Themahoofdstukken 

van de concept-

Omgevingsvisie. 1 

 

Gedeputeerde 

Staten: 7 april 2020 

 

Wordt behandeld in 

Provinciale Staten 

op 11 december 

2020 

 

Kenmerk: 

2020-14380 (GS 

stuk) 

- “Menselijk handelen wordt steeds vaker vervangen door machines of 

computersystemen, iets wat samen met het verhogen van de 

arbeidsparticipatiegraad en het aantrekken van internationale werknemers het 

tekort aan arbeidskrachten kan tegengaan” (p. 6). 

 

- “Conjuncturele ontwikkelingen en migratiestromen beïnvloeden vraag en 

aanbod op de woningmarkt” (p. 13). 

 

- “Daarnaast is er behoefte aan meer verschillende vormen van huisvesting, 

bijvoorbeeld voor tijdelijke bewoning, arbeidsmigranten, vluchtelingen en 

statushouders” (p. 13).  

 

- “Wij vinden het belangrijk dat gemeenten en ondernemers ruimte bieden voor 

internationale werknemers met leefbare huisvesting voor tijdelijke 

internationale werknemers en goede integratie van ‘nieuwe Limburgers’. Wij 

helpen gemeenten om op een goede wijze de huisvesting te organiseren die 

voldoet aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF)” (p. 

15). 
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2 Gemeenten hebben een opgave bij het huisvesten van statushouders. 

 

- “Voor studenten en (internationale) werknemers is verder voldoende en 

betaalbare huisvesting van belang” (p. 20). 

 

- “Naast het lopende traject voor de vitaliteit van bungalowparken en 

kampeerterreinen wordt er ook gestart met de vitalisering van hotels. In het 

kader van de sanering van vakantieparken en recreatieterreinen zullen we, 

naast tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, indien nodig ook onder 

voorwaarden tijdelijke huisvesting van woonurgenten toestaan” (p. 23). 

Het Missiegedreven 

Economisch 

Beleidskader 

 

Gedeputeerde 

Staten: 14 april 

2020 

 

Wordt behandeld in 

Provinciale Staten 

op 19 juni 2020.  

 

Kenmerk: 2020-

15595 

- “Steden zijn vooraanstaande partners in het creëren van een aantrekkelijk 

woon- en leefklimaat. Daartoe behoren ook het kennis-klimaat (studenten, 

(internationale) kenniswerkers), een startup-klimaat en fysieke ‘living labs’ en 

experimenteer-locaties” (p. 28). 

 

- “We zetten in op een nauwere samenwerking met de Rijksoverheid en 

overheden over de grens om doelstellingen te realiseren en kijken hierbij ook 

naar Europese middelen. Voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling is op 

dit moment nog niet duidelijk wat er komende jaren financieel nodig zou zijn, 

maar we zoeken hierbij actief naar betrokkenheid en financiële ondersteuning 

vanuit de Rijksoverheid en EU-middelen” (p. 41). 

- “We zetten in op financiële verduurzaming van dienstverlening aan expats en 

een nauwere samenwerking met ITEM, dienstverleners op het gebied van 

euregionale arbeidsbemiddeling en andere relevante partijen (zoals 

gemeenten en arbeidsmarktregio’s). De beschikbaarheid van dienstverlening 

voor vestiging van hoogopgeleide internationale werknemers (‘expats’) is 

belangrijk voor het kunnen aantrekken van hoogopgeleide werknemers” (p. 

42). 

 

- “Limburg moet aantrekkelijk zijn en blijven om de buitenlandse 

talenten die nodig zijn naar ons toe te halen en aan ons te binden” (p. 51). 

Limburgse Agenda 

Wonen 2020-2023 

 

Gedeputeerde 

Staten: 11 februari 

2020 

 

Wordt behandeld in 

Provinciale Staten 

op 19 juni 2020.  

 

Kenmerk: 2020-

6118 

- “Juist nu er zich nieuwe economische mogelijkheden aandienen, liggen er 

ook kansen op de woningmarkt voor de huisvesting van (tijdelijke en blijvende) 

internationale werknemers en mensen met een innovatieve woonwens” (p. 12). 

 

-“Met een afname van de beroepsbevolking daalt tenslotte ook het aantal 

werknemers in de bouw. Nederland en Limburg zijn aangewezen op 

internationale werknemers om dit gat te dichten” (p. 18). 

 

- “Urgent te realiseren woningen betreffen segmenten als seniorenwoningen 

en woningen voor bijzondere doelgroepen (internationale werknemers·, 

spoedzoekers, kwetsbare inwoners, statushouders 2) en woningen in de 

(sociale en middeldure) huursector” (p. 21).  

 

- “Welke plannen voorzien in een urgente behoefte (senioren, starters, 

internationale werknemers, spoedzoekers, sociale en middeldure huur) en dus 
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met voorrang gerealiseerd en zo nodig versneld (en/of gestimuleerd) moeten 

worden” (p. 24). 

 

- “1. kwalitatief goede (tijdelijke) huisvesting voor internationale werknemers in 

samenhang met de maatschappelijke factoren die daarbij een rol spelen; ·2. 

innovatieve woonconcepten zoals flexibel bouwen en flexwonen/tijdelijk 

wonen, waardoor het verschil kan worden gemaakt voor mensen die snel 

huisvesting nodig hebben maar daar niet jaren op kunnen wachten. Denk bijv. 

aan jongeren, studenten, mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en 

internationale werknemers en het opvangen van een tijdelijke piek in de 

woonvraag waar op termijn krimp wordt verwacht” (p. 26). 

 

- “Wij leveren een bijdrage aan de integratie van nieuwe Limburgers door 

gemeenten te ondersteunen in het totstandkomingsproces van adequate 

huisvesting” (p. 30).  

 

- “Wij werken samen met de gemeenten aan een gemeenschappelijk regionaal 

woonbeleid in regionale structuurvisies wonen. Er zijn grote verschillen in de 

woonopgaven tussen de verschillende regio’s en bínnen die regio’s op lokaal 

niveau. Waar nodig worden regionale acties ondernomen, of ontstaan uit deze 

samenwerking initiatieven, om een pregnant regionaal vraagstuk het hoofd te 

kunnen bieden. Voorbeelden daarvan zijn: Het huisvestingsvraagstuk 

internationale werknemers in Noord Limburg en het actieplan Wonen Zuid-

Limburg met onder andere de inzet van een Taskforce om plannen los te 

trekken. In die gevallen zetten wij middelen (geld, menskracht, lobby) in om 

regio’s te helpen de vraagstukken samen én in samenhang op te pakken” (p. 

34). 

Beleidskader 

Veiligheidsagenda 

Limburg 

 

Gedeputeerde 

Staten: 4 februari 

2020 

 

Wordt behandeld in 

Provinciale Staten 

op 19 juni 2020.  

 

Kenmerk: 2020-

10586 

 

- “Armoede en sociale problematiek maken mensen extra vatbaar voor een 

mogelijke “carrière” in de criminaliteit. Het is een voedingsbodem voor 

georganiseerde criminaliteit. Wijken met een lage sociaaleconomische status 

(SES) kampen met grote problemen met criminele bendes en/of extremistische 

groeperingen die zorgen voor ondermijnende, drugsgerelateerde criminaliteit 

en/of leefbaarheidsproblematiek. In samenhang met de Sociale Agenda 

Limburg en daarbij de beleidsbrief over de integratie van nieuwe Limburgers, 

en onze bijdrage in de fysieke transformatie van wijken (stedelijke en 

woonprogramma’s, verduurzaming) streven wij naar een gezamenlijke aanpak 

met gemeenten, corporaties en veiligheidspartners” (p. 6).  

 

- “In de Regiodeal Noord-Limburg is daarnaast specifieke aandacht voor de 

risico’s van ondermijning onder internationale werknemers zoals 

mensenhandel en arbeidsuitbuiting” (p. 6). 

 

- “Vrij verkeer van mensen en arbeid brengen ook problemen met zich mee. 

Voorbeelden hiervan zijn de Albanezenproblematiek in Sittard-Geleen en 

vormen van uitbuitingen rondom de MOE-Landers (internationale werknemers 

uit Midden- en Oost-Europese landen) in de land- en tuinbouwsector vooral in 

Noord-Limburg.  
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3 Het kader Maatschappelijke organisaties 2021-2024 wordt in Q2 2020 aan u toegezonden. 

Bij de problematiek rondom mensenhandel zijn asielzoekers niet alleen 

slachtoffer. Een deel van de asielzoekers maakt geen kans op asiel en zijn 

afkomstig uit veilige landen, waaronder Marokko, Tunesië, Albanië, Moldavië 

en Montenegro. Deze doelgroepen zijn extra vatbaar voor ondermijnende 

activiteiten” (p. 10). 

 

- “Begin 2020 zal er onder regie van de burgemeesters en veiligheidspartners 

een programmatische aanpak liggen voor de ‘schaduwkant’ van 

arbeidsmigratie. Hierbij gaat het om de aanpak van uitbuiting van 

internationale werknemers(werk, wonen) en ondermijning (witwassen, malafide 

uitzendbureaus). Daarbij kan worden aangesloten bij initiatieven voor het 

vitaliseren van de vakantieparken en bestrijding van vrijplaatsen;” (p. 17). 

Kader 

maatschappelijke 

organisaties 2021-

20243 

 

 

- “Stimuleren van een integrale aanpak van participatie en integratie van 

nieuwkomers en hiertoe uitdagen van een aantal (specifieke) maatschappelijke 

organisaties die vanuit eigen doelstelling en werkveld hieraan bijdragen. Deze 

organisaties stimuleren wij om dit thema vanuit een brede alliantie, op te 

pakken en in hun huidige en toekomstige beleid invulling geven aan het 

oplossen/aanpakken van maatschappelijke vraagstukken rondom de 

participatie van nieuwkomers. Vrijwilligerswerk biedt, naast betaalde arbeid, 

kansen voor deze mensen. Maatschappelijke organisaties kunnen ook hierin 

een belangrijke rol vervullen door bv. deze mensen te betrekken bij de 

organisatie/uitvoering van hun activiteiten” (p. 6). 

 

- “Stimuleren van een integrale aanpak van tolerantie, sociale acceptatie en 

veiligheid, (arbeid)participatie en gelijke behandeling van LHBTIQ+ 

gemeenschap. In de lijn met de Beleidsbrief Integratie nemen wij het initiatief 

om in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties, de 

Limburgse Regenboogsteden en andere relevante partners, te komen tot 

gezamenlijke acties” (p. 6). 

- “Inzetten op (vanuit bestaande structuren groeien naar) de vorming van één 

kennisplatform diversiteit. Met als uiteindelijk doel eind 2021 één organisatie 

waar kennis en expertise op het terrein van diversiteit gebundeld is. Een 

organisatie die bijdraagt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen 

ongeacht afkomst het beste uit zichzelf kan halen. Dit aansluitend op het 

afronden van het transitietraject Provinciaal Platform voor Diversiteit. De 

resultaten van dat traject nemen wij hierin mee” (p. 6).  

 

- “Daarnaast draagt het Kader de maatschappelijke organisaties uit om 

initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het aanpakken van actuele 

maatschappelijke vraagstukken zoals, de participatie van nieuwkomers en de 

tolerantie en sociale veiligheid van LHBTIQ+ gemeenschap” (p. 7). 

Uitvoeringskader 

Sociale Agenda 

2020-2023 

 

Provinciale Staten:  

- “Integratie van nieuwe Limburgers door maatschappelijke participatie en 

arbeidsparticipatie verloopt vaak moeizaam. In dit kader zijn er de afgelopen 

periode een aantal projecten en duale trajecten opgestart zoals Praktech, 

Ruim baan voor Vluchtelingen en Leerwerkhuis Peel en Maas” (p. 22). 
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7 februari 2020 

 

Kenmerk: 2020-

9924 

- “Problemen zoals armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid, verwardheid, 

onveiligheid bepalen de mate waarin iemand kan meedoen aan de 

maatschappij en kan voorzien in de eigen gezondheidsbehoeften. Dergelijke 

thema’s kunnen spelen bij alle leeftijden, maar met name bij Limburgers die 

meer risico lopen op een kwetsbare positie. We ondersteunen initiatieven 

gericht op het aanpakken en voorkomen van dergelijke maatschappelijke 

problemen en hebben daarbij met name aandacht voor oudere generaties, 

senioren, nieuwe Limburgers en veteranen.  

Initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld kunst, sport en erfgoed kunnen 

bijdragen aan het verbinden van Limburgers, waardoor Limburgers in een 

kwetsbare positie worden ondersteund in het blijven meedoen in de 

maatschappij. Hiervoor zetten wij een participatieregeling op” (p. 23). 

- “Voor het versterken van de zelfredzaamheid en de vitaliteit van de 

Limburgers en het vergroten van de participatie aan de maatschappij is een 

sociale basisinfrastructuur van belang. Een infrastructuur van organisaties die 

de stem zijn van onze Limburgers, een bijdrage leveren aan ons leef- en 

vestigingsklimaat en ondersteuning bieden om te kunnen participeren aan de 

maatschappij. Via de ondersteuning van de sociale basisinfrastructuur zetten 

wij in essentie in op […] het versterken van sociale verbanden op een 

dusdanige manier dat alle burgers met een diversiteit aan achtergronden en 

gender een rol kunnen spelen in de samenleving” (p. 27). 

 

- “Via deze verschillende wegen wordt in relatie tot onderwerpen van de 

Sociale Agenda kennis opgehaald en gedeeld, worden inspirerende initiatieven 

getoond en worden mensen met elkaar verbonden. Als middenbestuur zijn wij 

in een excellente positie om de verbinding te leggen tussen Rijk en regio en 

kennis te delen in Limburg, maar ook daarbuiten” (p. 35). 

 Beleidsbrief 

‘Erfgoed leeft!’ 

 

Provinciale Staten: 

10 januari 2020 

 

Kenmerk: 2020-

5726 

-“Nieuwe Limburgers zoeken hun plaats in de gemeenschap waarbij erfgoed 

een maatschappelijke rol kan spelen als verbinder hierin. Zo blijft ons Limburgs 

erfgoed behouden, levend en is er ruimte voor nieuw Limburgs erfgoed” (p. 9). 

- “De Limburgse taal is inclusief en sluit niet uit. Nieuwe Limburgers worden 

opgenomen in onze gemeenschap. Steeds vaker wordt de vraag gesteld “waar 

kan ik Limburgs leren?” door zowel expats als statushouders. Les in het 

Limburgs moet niet alleen afhankelijk zijn van de goede wil van een buurman 

of schooldirectrice. In partnerschap met het Rijk, onderwijs en 

streektaalorganisaties wordt bekeken hoe het antwoord op dit soort vragen 

mogelijk gemaakt kan worden” (p. 13). 

- “Erfgoed heeft een verbindende kracht voor de gemeenschap. Het verbindt 

mensen van diverse herkomst met elkaar, kan bijdragen aan het ontwikkelen 

van een eigen Limburgse identiteit, inspiratie bieden voor de opgaves waar we 

voor staan en vergroot de betrokkenheid bij de leefomgeving” (p. 15). 

- “Hiervoor ontwikkelen we in samenwerking met de Sociale Agenda een 

nieuwe laagdrempelige participatieregeling waarin wij projecten ondersteunen 
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gericht op de participatie van kwetsbare doelgroepen. De domein 

overstijgende regeling is bedoeld om kansrijke (voorbeeld-)projecten uit andere 

maatschappelijke (beleids-)domeinen te verbinden aan de uitgangspunten van 

de Sociale Agenda. De projecten hebben primair participatie als doel en zetten 

daarvoor hun activiteiten (aangaande bijvoorbeeld cultuur, sport, erfgoed, 

monumenten, integratie of activiteiten die zich niet tot een domein rekenen) in 

als middel” (p. 15). 

Beleidskader Sport 

2020-2023 

“Limburg, Sport!” 

 

Provinciale Staten:  

13 december 2019 

 

Kenmerk: 2019-

88885 

- “Iedere Limburger moet een leven lang plezier in sporten en bewegen kunnen 

hebben, ongehinderd zijn of haar omstandigheden” (p. 28).  

 

- “Daar waar het lokale sport- en beweegbeleid van gemeenten er 

onvoldoende in slaagt om een vergroting van de structurele sportdeelname te 

realiseren voor specifieke doelgroepen, en waar de platforms deze rol niet 

direct kunnen oppakken, bekijken wij als Provincie waar we een meerwaarde 

kunnen leveren. Daarnaast stimuleren en adviseren we gemeenten om 

vraagstukken op het gebied van sportparticipatie voor specifieke doelgroepen 

gezamenlijk op te pakken. We nemen hierbij niet de rol over van de gemeente” 

(p. 28). 

Beleidsprogramma 

Cultuur 2020-2021 

“Ruimte voor 

Cultuur” 

 

Provinciale Staten:  

13 december 2019 

 

Kenmerk: 2020-802 

- “Door het meedoen aan cultuur, actief als beoefenaar of passief als genieter, 

biedt cultuur plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze samen genieten 

en samen werken aan hun gezamenlijke passie en aan leefbaarheid in hun 

woonomgeving, bijvoorbeeld via een vereniging. Cultuur biedt (h)erkenning 

voor de identiteit van (groepen) mensen. Wie kan deelnemen aan culturele 

activiteiten zal zich minder eenzaam voelen, waardevoller en zich daardoor 

gezonder voelen. […] Het betekent ook dat wij oog moeten hebben voor kunst- 

en maakvormen die voortkomen uit wat nieuwe doelgroepen willen beleven en 

realiseren. Onze (volks)culturele tradities en gebruiken, zoals onze dialecten 

en vastelaovend, de schutterijen, fanfares en harmonieën en de vele andere 

beoefenaars van de amateurkunsten, zoals op het gebied van toneel en 

popmuziek, maken onderdeel uit van het DNA van Limburg. Hier vindt 

cultuurparticipatie langs organische weg plaats en ligt een belangrijke 

voedingsbodem voor talentontwikkeling” (p. 45). 

 

- “Ondersteunen van projecten gericht op de participatie van kwetsbare 

doelgroepen of vrijwilligersprojecten met het oog op leefbaarheid. Dit doen wij 

door een laagdrempelige participatieregeling vast te stellen, in verbinding met 

de doelen van de Sociale Agenda” (p. 46). 

Kader Kwaliteit 

Limburgse Centra 

Nader 

afwegingskader 

Kwaliteit Limburgse 

Centra 

 

Provinciale Staten: 

15 november 2019 

- “Thema Wonen 

Accent: doorstroming, betaalbaarheid, koop en huur, doelgroepen (starters, 

jonge gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten, statushouders, beschermd 

wonen), versnellen, afstemmen vraag/aanbod, preventief sturen op kwaliteit. 

Onvoldoende doorstroming is een belangrijke bottleneck in de huisvesting. Het 

versneld beschikbaar komen van de juiste woonruimte op de juiste plaats 

draagt bij aan een oplossing. Dat veronderstelt maatwerk en dus kennis van 

vraag en aanbod op verschillende niveaus. Maar ook verkennen van en 

inspelen op nieuwe woonvarianten (flexwonen, tiny houses, hofjeswoningen, 
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Alle kaders geven op hun eigen manier invulling aan uitgangspunt 2 van het Collegeprogramma 

Vernieuwend Verbinden 2019-2023. Afhankelijk van het precieze aspect van het integratiebeleid zullen in 

verschillende kaders daar passend verschillende accenten worden gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Toelichting: de huisvesting van verblijfsgerechtigden is een wettelijke taak van de gemeenten. Het Rijk bepaalt elk half jaar het 

aantal verblijfsgerechtigden dat een gemeente binnen dat half jaar moet huisvesten. De Provincie is toezichthouder op de 

voortgang van deze huisvesting. 

Provinciale Staten:  

7 februari 2020 

 

Kenmerk: 2019-

72136 

Kenmerk: 2020-

2335 

tijdelijke woonruimte, kluswoningen), technische innovaties (digitale 

ondersteuning in zorgvragen/domotica) en sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen (nabijheid van faciliteiten op gebied van welzijn en 

leefbaarheid). Huisvesting van doelgroepen zoals, jongeren, ouderen en 

arbeidsmigranten is een belangrijk aandachtspunt” (Kader Kwaliteit Limburgse 

Centra, p. 15). 

 

-“Indicator  

Het voorstel draagt bij aan de behoefte aan huisvesting vanuit specifieke 

doelgroepen, met name starters, ouderen en nieuwkomers (internationale 

werknemers en nieuwe Limburgers)” (Nader afwegingskader Kwaliteit 

Limburgse Centra, p. 1). 

Aanvullend 

beleidskader 

Interbestuurlijk 

toezicht m.b.t. de 

huisvesting van 

verblijfsgerechtigden 

in de Provincie 

Limburg 4 

 

Gedeputeerde 

Staten: 1 oktober 

2013 

 

Kenmerk: 2013-

53186 

- “[…] wordt preventief opgetreden en in het kader van de regionale 

samenwerking in gezamenlijkheid naar de oplossingen gekeken om de 

realisatie op pijl te brengen. De regionale samenwerking en afstemming blijft 

door de Provincie gestimuleerd en hoeft niet in de weg te staan van een 

adequate invulling van het toezicht” (p. 4).  
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2. Aandacht voor diversiteit 

 

Zoals in de inleiding benoemd hebben wij aandacht voor diversiteit conform het uitgangspunt 2 in ons 

Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023. Dit uitgangspunt werkt door in verschillende 

beleidsstukken. Specifiek diversiteitsbeleid is daarom niet aan de orde. 

 

Tijdens de behandeling van het Uitvoeringskader Sociale Agenda op vrijdag 7 februari 2020 heeft 

Provinciale Staten echter wel ingestemd met het gewijzigd amendement 50: “Behoud middelen voor 

Limburg Regenboogprovincie”. Jaarlijks wordt €0,1 mln. (€0,4 mln. totaal) uitgetrokken voor het 

bevorderen van de sociale acceptatie, de sociale veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s. 

  

De Provincie Limburg is op 3 november 2017 Regenboogprovincie geworden. De reeds ontstane 

samenwerkingsverbanden met de Regenboogsteden en het Netwerk Diversiteit worden voortgezet om 

deze vorm van diversiteit te blijven agenderen. Bij toekenning hiervoor gelden de volgende criteria: 

 

- Draagt bij aan een inclusieve, open en participatieve samenleving; 

- Stimuleert sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in de samenleving; 

- Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere partijen; 

- Primair wordt het initiatief getrokken door andere partijen die de uitvoering gezamenlijk 

oppakken; 

- De Provincie ondersteunt een initiatief voor maximaal 35%. 

 

Bij het toekennen van middelen voor Regenboogprovincie geldt dat rekening wordt gehouden met een 

evenwichtige spreiding van initiatieven over de Provincie.  

 

3. Specifieke rol van de provincie 

 

De afgelopen jaren zijn er talrijke projecten, initiatieven, activiteiten gestart op het gebied van participatie 

en integratie. Zowel op lokaal als provinciaal vlak hebben wij de afgelopen jaren samen met gemeenten 

en maatschappelijke partners mooie stappen gezet (o.a. Praktech, Leerwerkhuis Peel 

en Maas, Ruim Baan voor Vluchtelingen, Nieuwkomers in Medtech en Gemeenschapszorg Noord- 

Limburg). 

 

De Provincie Limburg is in dit dossier echter niet primair verantwoordelijk. Het bevoegd gezag ligt bij 

andere partners, onder andere bij de gemeenten en het Rijk. De Provincie heeft uitsluitend een wettelijke 

toezichthoudende rol met betrekking tot huisvesting van statushouders. Wat betreft het takenpakket en 

het bevoegd gezag van gemeenten zal er ten aanzien van de inburgering per 1 juli 2021 veel veranderen. 

Per 1 juli 2021 zal de nieuwe inburgeringswet in werking treden en krijgen gemeenten de regie over de 

uitvoering van de inburgering. Voor primaire inburgering is er dus voor ons als provinciebestuur geen 

taak. 

 

Als Provincie kiezen we er wel voor om op procesniveau toegevoegde waarde te bieden. Bijvoorbeeld 

door onze faciliterende rol te pakken in samenwerking met betrokken partijen en door daar waar nodig 

processen financieel te ondersteunen. Wij stimuleren dat gemeenten en betrokken partijen gebruik 

maken van bestaande kennis en expertise. In diverse platforms en samenwerkingsverbanden zoals het 

‘Bestuurlijk Overleg internationale werknemers’, de ‘Limburgse Regietafel Vluchtelingen en Integratie’ en 

het ‘Top Team Integratie Vluchtelingen Limburg’ ondersteunen wij de uitvoer van processen.  
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Inhoudelijke projecten dienen te landen in de provinciale beleidskaders waar het wel zo kan zijn dat 

specifiek vanuit integratieoogpunt inhoudelijke ondersteuning plaats kan vinden. 

 

Voor het thema integratie voorzien wij jaarlijks ongeveer €0,1 mln. (€0,4 mln. totaal) nodig te hebben aan 

procesmiddelen. Omdat vanuit deze beleidsbrief geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld 

voor inhoudelijke initiatieven volstaan deze middelen. Bij toekenning van middelen voor integratie worden 

aanpakken beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

 

- Draagt bij aan een inclusieve, open en participatieve samenleving waarbij verbinding wordt 

gelegd tussen de verschillende (Limburgse) groepen; 

- Stimuleert arbeids- of maatschappelijke participatie; 

- Stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid van nieuwe Limburgers; 

- Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere partijen; 

- Primair wordt de aanpak getrokken door andere partijen die de uitvoering gezamenlijk oppakken. 

 

Bij het toekennen van de procesmiddelen voor integratie geldt dat rekening wordt gehouden met een 

evenwichtige spreiding van projecten over de Provincie. De verwerking van deze middelen gaat via de 

normale cyclus Voorjaarsnota en begroting.  
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