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Motie   (vreemd aan de orde van de dag)

Betreft: Zwolle gastvrij voor statushouders.       

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 29 november 2021.  

Overwegende dat:
▪ Per 1 januari 2022 de Wet Inburgering geldt, waardoor gemeenten (meer) verantwoordelijk worden 

voor de inburgering van nieuwe Nederlanders, inclusief wonen, taal en gezondheid.
▪ Zwolle hier al op voorgesorteerd heeft. 
▪ Het COA een logeerregeling kent, waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij 

gastgezinnen.
▪ Ook de VNG nadrukkelijk aandacht vraagt voor deze logeerregeling.
▪ Stichting Takecarebnb de contacten tussen gastgezinnen met statushouders coördineert.
▪ Daarmee al meer dan 500 gastgezinnen aan statushouders werden gekoppeld in diverse gemeenten.
▪ Het aanbod van gasthuishoudens achterblijft bij het aantal statushouders dat graag wil logeren. 
▪ Er in Zwolle beginnende contacten zijn geweest met Takecarebnb, maar dit nog geen vervolg kreeg. 

Van mening dat:
▪ Het hulp bieden aan mensen in nood past bij het karakter van Zwolle. 
▪ Dit onder andere bleek bij de noodopvang in de IJsselhallen, maar ook nog dagelijks blijkt bij De 

Herberg (begonnen achter het oude WRZV), het Leger des Heils, de Straatdokter, vele vrijwilligers 
in de stad, enzovoorts.  

▪ De logeerregeling de COA opvangcapaciteit ontlast maar bovenal statushouders helpt bij integratie 
en participatie in de Nederlandse samenleving en bestaande Nederlanders juist de kans geeft beter in 
contact te komen met statushouders. 

▪ Dit een extra impuls geeft aan de invulling die Zwolle al geeft aan de inburgering.  
  

De Zwolse raad verzoekt het college: 
▪ In gesprek te gaan met Takecarebnb over samenwerking, waardoor Zwolse gastgezinnen een 

logeerplek kunnen bieden aan statushouders. 
▪ De raad hier ruim voor de verkiezingen over te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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VNG:  https://vng.nl/sites/default/files/2021-09/hoe-werkt-de-logeerregeling.pdf
Takecarebnb:  https://takecarebnb.org/ 
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