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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar. 

Johan de Wittstraat 45 

2240 AL Wassenaar  

 
        Wassenaar, 19 juli 2022 
          
 

Betreft: advies inzake Verordening inburgering Wassenaar 2022  

 

Geachte dames en heren,  

Enige tijd geleden ontving de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar de Verordening inburgering 

Wassenaar 2022 met het verzoek om daarop te adviseren. De Adviesraad heeft de verordening 

gelezen en daarover intern overlegd, de relatie gelegd met de beleidsregels inburgering Wassenaar 

2022 (waarover op 13 december 2021 door ons is geadviseerd) en overleg gevoerd met de 

verantwoordelijk beleidsmedewerker. Op basis hiervan komen wij tot de volgende reactie. 

De ASD is positief over het feit dat er met de verordening een coherent geheel lijkt te zijn van 

wetgeving, verordening en beleidsregels. Door de verordening lijkt duidelijk wat de basis is van 

eventuele sancties tijdens het traject van inburgering na de brede kennismaking. 

De ASD is positief over de insteek van de werkwijze van de consulenten; positieve begeleiding en 

coaching. Ook het vier-ogen-principe bij het vermoeden van onvoldoende inspanning in het 

inburgeringstraject geeft vertrouwen in een correcte handelswijze in het proces. Tenslotte is het 

afhandelen van een ‘boetetraject’ door een andere dan de begeleidend consulent verstandig uit het 

oogpunt van de relatie met de inburgeraar. 

De ASD adviseert om de mogelijkheid te onderzoeken om naast een malussysteem voor onder 

presterende inburgeraars ook te denken aan een bonussysteem voor inburgeraars die 

bovengemiddeld presteren. Uit het oogpunt van positieve begeleiding en coaching is het volgens de 

ASD niet logisch om alleen een malussysteem te hanteren. Een bonus-malussysteem lijkt in dit geval 

passender. 
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De ASD adviseert om het woord ‘intake’ te vervangen door een woord dat de lading beter dekt. Er 

kan nu verwarring ontstaan bij mensen die de Nederlandse lading van dit woord niet begrijpen en 

alleen uit kunnen gaan van de Engelse betekenis; ‘inname’.  

De ASD bedankt de betrokken beleidsmedewerkers voor hun prettige en constructieve houding.  

Vanzelfsprekend blijven wij graag betrokken bij de ontwikkelingen op dit beleidsterrein. 

Met vriendelijke groet, 

 

Met vriendelijke groet, 

Eric Bloemkolk, voorzitter      

 

Marian Riedeman-Wisse, secretaris 

 

 

 

 


