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Betreft: reactie/ advies inzake Beleidsregels Inburgering (2021) 

Geachte dames en heren, 

De Adviesraad Sociaal Domein (Wassenaar) heeft met instemming kennisgenomen van de 

beleidsregels Inburgering 2022. Veel van de aanbevelingen die wij hebben gegeven in het Advies 

inzake het Beleidsplan (25 januari jl.) en het onlineoverleg, zijn overgenomen. In dat Advies hebben 

wij n.a.v. de kwetsbare financiële positie van inburgeraars gepleit voor een reiskostenvergoeding 

zoals een O.V.-kaart voor studenten. Dat punt vinden wij niet terug bij de Beleidsregels en de 

toelichting daarop. Of verwacht het College dat er uitsluitend lokaal gewerkt zal worden?  

Verder stemmen wij graag in met de ambities die worden genoemd m.b.t. de snelle-start van het 

traject, de deelname aan – voor de inburgeraar - relevantie thema’s en activiteiten, het tijdig 

bijstellen van de leerroute indien gebleken gewenst. Uitgaan van de competenties/verborgen 

talenten van inburgeraars, ook bij het vinden van stages, biedt o.i. de meeste kans op succes.  

Wij hopen dat ook de ambitie om bij de communicatie en de informatievoorziening 

sleutelfiguren/vertrouwde personen in te schakelen en ‘cultuur sensitief’ (artikel 2 f) rekening te 

houden met taalbarrières en cultureel bepaalde sociale codes.  Daarbij moet zeker ook gedacht 

worden aan ervaringsdeskundigen i.c. degenen die zo’n traject eerder hebben doorlopen, zoals wij in 

ons vorig Advies hebben aangegeven.  

Ook met de ambitie m.b.t. de nazorg (artikel 16) kunnen wij van harte instemmen.  

Wel heeft de Adviesraad heeft moeite met de lange termijnen die bij de handhavingsprocedures en 

boetes worden genoemd (art. 14). Dit wekt de indruk dat de termijn van steeds 2 maanden voor de 

gemeente (consulent) prettig kan zijn, maar uit diverse overleggen m.b.t. inburgering hebben wij 

begrepen dat de insteek om direct en (nog liever) preventief te handelen bij dreigende vertraging 
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vele malen effectiever werkt. Met het relatief kleine aantal inburgeraars in Wassenaar moet dit toch 

zeker mogelijk zijn. Vanzelfsprekend hangt dit samen met de kwaliteit van de betrokken begeleiding, 

zowel door de (betaalde) professional als door de (onbetaalde) vrijwilliger. Belangrijk is ook dat de 

verantwoordelijkheid, de bevoegdheden en de taken van alle betrokken begeleiders duidelijk zijn 

vastgelegd met de verantwoordingsplicht van (eind-)verantwoordelijke(n). Ondersteuning van met 

name de vrijwilligers vraagt investering. 

Een kanttekening plaatsen wij bij de bekostiging van het inburgeringstraject bij gezinshereniging ‘zelf 

betalen’ lijkt rolbevestigend te werken (Toelichting op beleidsregels art.6, lid 5): vaak voegen 

vrouwen zich later bij een echtgenoot in het kader van gezinshereniging. Hoe dan ook, het is 

raadzaam om een bekostigingsprocedure te ontwikkelen voor alle inburgeraars om zo snel mogelijk 

(juist ook economisch) zelfredzaam te worden. 

Wij hopen dat in een plan van aanpak - wie doet wat en wanneer - in concrete werksituaties aan de 

hoge ambities en verwachtingen kan worden voldaan. In een overleg met betrokken ambtenaren 

Inburgering tijdens onze vergadering in november hebben we met instemming kennisgenomen van 

zo’n concrete aanpak bij de presentatie van de pilot ‘brugklas’. (Zie het verslag op onze website 

https://www.asdwassenaar.nl ) 

Vanzelfsprekend blijven wij graag betrokken bij de verdere ontwikkelingen op dit gebied.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Bloemkolk, voorzitter      

 

Marianne Mewissen, secretaris 

 

 

 

 

 

 

https://www.asdwassenaar.nl/
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