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Geachte heer Vriesman, 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 2 September j l . sprak ik met de 
Antillianengemeenten over de beleidsbrief vanaf 2010 voor Antilliaanse 
probleemjongeren. Deze brief gaat in op het bestaande beleid en de versterking 
daarvan, en de wljze waarop Rijk, Antillianengemeenten en de Antilliaanse 
gemeenschap de komende jaren gezamenlijk deze problematiek zullen 
aanpakken. Op 2 oktober j l . is de brief door het kabinet naar de Tweede Kamer 
gestuurd. 

Dat betekent dat wij nauw moeten samenwerken om de komende acht jaar te 
zorgen dat specifiek beleid overbodig wordt; dat we de oververtegenwoordiging 
terugdringen en reguliere instellingen (gericht op jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt, 
justitie en gezondheidszorg) beter in staat stellen om Nederlandse Antillianen 
waar nodig te begeleiden naar een stevige plek in de Nederlandse maatschappij. 

Ik hecht aan een goede open samenwerking. Pĵ nojDDU^LJJkjMTTe^de voorliggende 
brief laten weten wat ik van u verwacht. Ik nodig u uit om in uw piannen duideTijk 
maakt wat IT van""Ret kabinet verwacht om in de komende vier jaar de 
oververtegenwoordiging verder terug te dringen. 

Achtergrond 
Het Rijk stelt gedurende de periode 2010 tot en met 2013 via het gemeentefonds 
jaarlijks maximaal € 4,5 miljoen beschikbaar aan de 22 Antillianengemeenten. In 
de periode 2014 - 2017 wordt deze bijdrage afgebouwd. Het betreft een bijdrage 
voor de uitvoering van de individuele gemeenteplannen gericht op Antilliaanse 
Nederlanders binnen hun gemeente. Bestuurlijk is afgesproken dat ook de 
gemeenten doorgaan met minimaal hetzelfde bedrag investeren waardoor van 
2010 tot en met 2013 jaarlijks minimaal € 9 miljoen beschikbaar is. De verdeling 
van de rijksmiddelen over de gemeenten is dezelfde als voorgaande jaren 
waarmee wordt voorkomen dat opgedane kennis en ervaring binnen gemeenten 
verloren gaat als gevolg van een bijstelling van beschikbare middelen (bijlage 
tekst September circulaire 2009). 
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Omdat het kabinet waarde hecht aan verdergaande decentralisatie wordt het geld Portefeuiiie wonen, 
uitgekeerd via het gemeentefonds. Dit betekent dat u inhoudelijk en financieel wijkenen integrate 
verantwoording aflegt aan uw eigen gemeenteraad en niet aan het Rijk. Zoals irltegratie" ur9erm9en 

afgesproken tijdens het bestuurlijk overleg moeten we elkaar kunnen aanspreken Beieidsontwikkeiing 
op onze prestaties. Tevens zal ik over voldoende informatie moeten beschikken 
om de Tweede Kamer naar behoren over de voortgang op de hoogte te stellen. Kenmerk 
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Afspraken Rijk met 22 gemeenten 
Gemeenten bepalen zelf afhankelijk van de lokale situatie, hoe ze invulling geven 
aan de nader te bepalen einddoelen. Gemeenten hebben de vrijheid eigen 
prloriteiten te stellen. Met de gemeenteraad maakt u prestatie-afspraken over wat 
u wilt bereiken en op welke wijze. 

Op basis van deze prestatie-afspraken per gemeenten wil ik samen met de 22 
gemeenten realistische afspraken maken over wat we in de komende periode 
willen bereiken met het terugdringen van de oververtegenwoordiging van 
Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren in schooluitval, werkeloosheid, 
overlast en criminaliteit. Op basis daarvan kunnen we elkaar aanspreken en ons 
verantwoorden naar de burger. 

Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking 
belangrijk. Daarom vraag ik u ook om aan te geven tegen welke knelpunten 
(anders dan financieel) u aanloopt bij uw aanpak waar ik zelf of een van mijn 
collega's bij kan helpen. Met name moeten we snel resultaat boeken bij reguliere 
instellingen, zodat de toegankelijkheid en behandeling van deze instellingen beter 
aansluit bij de problemen die de Antilliaanse jongeren hebben. 

Beleidsvoornemens 
Ik verzoek u om voor het eind van 2009 de beleidsvoornemens van de gemeente 
aan te leveren voor de periode tot 2013. Om op basis van de plannen met een 
voorstel te komen voor gezamenlijke afspraken vraag ik u de (concept)plannen 
uiterlijk 1 december 2009 bij mij aan te leveren. Digitaal kan dit bij mijn 
medewerker Freek.Rademacher®minvrom.nl. 

Ik vraag u in uw plannen in ieder geval inzicht te geven in: 

a) Een beknopte beschrijving van wat u wilt bereiken op de 
hoofddoelstellingen en wat de gemeente daarvoor de komende jaren 
gaat doen; 

Hoofddoelstellingen van het Rijk: 
1. het terugdringen van overlast die door met name jongeren wordt 

veroorzaakt, zowel de harde kern als de groep daar omheen 
(preventieve en repressieve maatregelen) via aanpak schooluitval, 
werkeloosheid, criminaliteit en bevorderen maatschappelijke 
participatie ) en 

2. het gerichter gebruik maken van reguliere hulp. Het gaat dan om 
a. het toewerken naar en realiseren van een samenhangende 
inzet, b. het aanpakken van de knelpunten in de 
(keten)samenwerking en c. het toerusten van reguliere 
instellingen met specifieke kennis. 
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problematiek van de Antiliiaans-Nederlandse populatie in uw gemeente die portefeuiiie wonen, 
betrekking hebben op criminaiiteit, overlast, schooluitval en 
werkgelegenheid in uw gemeente; 

c) een beschrijving van de wijze waarop de aanpak binnen uw gemeente 
is georganiseerd, hoe en met wie samenwerking en kennisdeling 
plaatsvindt; 

d) een beschrijving van de wijze waarop dit moment reguliere instellingen al 
betrokken zijn bij de aanpak en een eerste aanzet op welke wijze de de 
komende jaren reguliere instellingen meer kunnen worden toegerust met 
specifieke benodigdheden om nun diensten meer gericht te kunnen 
inzetten, op basis waarvan in 2010 dit verder wordt uitgewerkt. 

Wljken en Integrate 
Directle Inburgering en 
Integrate 
Beleidsontwlkkeling 
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Volgert voortgang 
Zoals u weet hebben we inmiddels opdracht gegeven om een gemeentemonitor 
voor de Antillianengemeenten mogelijk te maken. Daarin moeten niet alleen de 
cijfers staan voor elke gemeente, maar ook een duiding van die cijfers. Ik stel 
voor dat we jaarlijks met elkaar de voortgang en de effectiviteit van onze aanpak 
bespreken op basis van een gezamenlijke bondige, maar heldere rapportage. Om 
te voorkomen dat dit leidt tot onnodige administratieve lasten bij de gemeente 
bied ik aan dat een onderzoeksbureau jaarlijks informatie verzamelt en analyseert 
over net behalen van de doelstellingen en over het succes van de interventies. 
Onderdeel hiervan is in ieder geval de gemeentemonitor. 

Het is belangrijk dat de jaarrapportage ons in staat stelt om in ons jaarlijks 
bestuurlijk overleg de resultaten ten aanzien van beide doelstellingen 
(1. terugdringen van overlast en 2. toerusten van reguliere instellingen met 
specifieke kennis, ervaringen en werkwijzen). Om de cijfers in de rapportage goed 
te duiden wordt ook de context geschetst waarbinnen het beleid effect moet 
hebben, zoals de migratiestromen, de werkgelegenheid etc. Het betreft geen 
verantwoordingskader, maar een instrument om met elkaar op bestuurlijk niveau 
te kunnen praten over de effectiviteit van onze gemeenschappelijke inspanningen. 

Op 2 September hebben de Antillianengemeenten zich uitgesproken voor een 
gezamenlijke inzet in de komende acht jaar. Daarom reken ik op uw 
medewerking. 

Hoogachtend, 
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 

E.E. van der Laan 
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