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In Nederland en ook in Ede is veel aandacht voor het verbeteren van de positie van 
allochtonen. De Rekenkamercommissie (RKC) Ede heeft onderzocht hoe de gemeente Ede 
omgaat met integratie en of het integratiebeleid van de gemeente samenhangend is.  
 
Wat is integratie? 
Integratiebeleid gaat in Ede over het verbeteren van de positie van allochtonen, deelname aan de 
samenleving, toegang tot voorzieningen en het verminderen van achterstanden of discriminatie. De 
gemeente richt zich in principe niet alleen op allochtone groepen of minderheden in de samenleving, 
maar probeert Ede voor iedereen mooier en beter te maken.  
 
Wat doet de gemeente Ede? 
Het Edese beleid is vastgelegd in de nota Allochtonen in Ede, trends 1998 en daarna. De gemeente 
zet vooral in op onderwijs en arbeid, maar ook op andere terreinen speelt integratie een rol, zoals 
bij veiligheid. Ede maakt op zich geen onderscheid in etnische doelgroepen (autochtoon-allochtoon) 
en gaat ervan uit dat mensen zelf in staat zijn het aanbod van de gemeente te vinden en te 
gebruiken. Wel heeft de gemeente Ede subsidies voor zogenaamde aandachtsgroepen om 
integratie te bevorderen.  
 
Wat vinden inwoners van het beleid? 
De gemeente probeert inwoners en organisaties bij het vraagstuk integratie te betrekken. Inwoners 
en organisaties hebben echter het gevoel dat dit niet altijd goed en effectief gebeurt. Zij geven aan 
dat de gemeente de thema’s bepaalt en de ideeën van inwoners niet altijd serieus neemt. Daarnaast 
vinden veel organisaties het beleid van de gemeente onduidelijk, waardoor mensen voor wie de 
voorzieningen bedoeld zijn deze niet weten te vinden. Hierdoor ontstaan allerlei losse lokale 
initiatieven waarover niemand het overzicht heeft.  
 
Ruimte voor verbetering 
De RKC concludeert dat er redelijk veel gebeurt, maar dat de effecten en het resultaat van deze 
maatregelen niet meetbaar zijn. De RKC adviseert daarom bij nieuw beleid heldere en meetbare 
doelstellingen te gebruiken. Verder ziet de RKC dat de gemeente weliswaar veel inwoners en 
organisaties betrekt bij het maken en uitvoeren van plannen, maar dat zij zich niet altijd gehoord 
voelen. De RKC raadt de gemeente aan daar iets mee te doen, bijvoorbeeld via een onafhankelijke 
adviescommissie. Ook zou de gemeente ervoor kunnen zorgen dat meer allochtone inwoners 
makkelijker aan werk of een stage kunnen komen. De RKC ziet hierin een voorbeeldrol weggelegd 
voor de gemeente.  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Gemeentelijke 
integratiebeleid staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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