
Advies Wet Inburgering 2021 

 

Aan Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

Geacht college, 

 

U vraagt de Adviesraad Sociaal Domein advies inzake de Wet Inburgering 2021. Deze wet treedt op 1 

januari 2022 in werking.  

Ons werd verzocht om in ons  advies specifiek in te gaan op de integrale aanpak die de gemeente 

voor ogen staat,  waarin mede de samenwerking met lokale (vrijwilligers-)organisaties wordt 

gezocht. Wij richten ons advies dan ook primair op deze vraagstelling.  

Uit de ons toezonden stukken wordt allereerst duidelijk dat er weinig lokale beleidsruimte is  en dat 

de beschikbare middelen beperkt zijn. Toch willen zowel Veenendaal als Rhenen maatwerk  leveren. 

Dat laatste is een goed vertrekpunt , maar de uitwerking wekt bij ons onvoldoende vertrouwen, dat  

werkelijke verbeteringen voor onze nieuwe medeburgers hiermee zullen worden bereikt.   

We signaleren nog te veel betrokken partijen en we hebben  te weinig vertrouwen in de bereidheid 

van partners hun cliënten consequent in Rhenen zelf te helpen . Ook hebben we veel twijfels over 

het kunnen garanderen van de continuïteit en professionaliteit, die door vrijwilligers lokaal geboden 

kan worden . Graag willen we hierbij opmerken, dat we veel waardering hebben voor het werk dat 

door diverse vrijwilligersorganisaties in Rhenen wordt gedaan en voor de resultaten die door hen 

worden bereikt , maar de twijfels vloeien voort uit intrinsieke problemen bij  vrijwilligerswerk in het 

algemeen.  Deze prille en dus kwetsbare medeburgers hebben die continuïteit en professionaliteit bij 

uitstek nodig  om het doel dat zij en wij delen, een snelle integratie, te verwezenlijken,.  

Gegeven de genoemde beperkingen en het krappe tijdpad, rest ons weinig dan U de volgende 

adviezen te geven.   

 
1. Wij adviseren binnen de gemaakte keuzes een strikte monitoring op de resultaten ten 

aanzien van de doelen voor individuen afzonderlijk .   
               Daarbij moet wel worden aangetekend dat alleen verbetering kan worden bereikt, als bij                                  
onvoldoende resultaten niet de nieuwkomer, maar primair de klanthouder verantwoordelijk is en 
zijn beleid moet bijstellen. Een geïmplementeerd werkproces in deze en budget om zo nodig  op 
individueel niveau te kunnen bijsturen, zijn dan per januari onontbeerlijk.  
 

 

 

2. Wij adviseren ook een strikte monitoring ten aanzien van de resultaten voor de groep als 
geheel.  Daarbij dienen dan vooraf kritieke  punten te worden bepaald, op grond waarvan 
het vastgestelde beleid en overeenkomsten kunnen, c.q. zullen worden opengebroken.    
                       

 



 

 

3. De Adviesraad  verzoekt de informatie over de bevindingen ruimhartig met haar te delen. 
De Raad ziet daarbij graag een actieve informatiehouding van de kant van de gemeentelijke 
organisatie, zodat de Raad naast het ontvangen van de evaluatie resultaten, bijvoorbeeld  ook 
geïnformeerd wordt over het jaarlijkse gesprek van de Raadscommissie Samenleving met de 
uitvoerende organisatie in Veenendaal en over alle andere relevante informatie .  

 

 

 

In het vertrouwen U met onze adviezen van dienst te zijn , 

 

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein  

 


