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Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Adviesraad Sociaal Domein advies inzake 

de Wet Inburgering 2021. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking.  

 

Adviesvraag 

In bijgevoegde informatienota vindt u een toelichting op het implementatietraject voor de wet dat 

de gemeente dit jaar doorloopt. Wij verzoeken u om in uw advies specifiek in te gaan op de 

integrale aanpak die wij voor ogen hebben, waarin mede de samenwerking met lokale 

(vrijwilligers-)organisaties. Uw advies willen wij graag meenemen in de online bijeenkomst die op 

15 november plaats zal vinden met vertegenwoordigers van deze organisaties, met medewerkers 

van de uitvoeringsorganisatie van gemeente Veenendaal en medewerkers van de gemeente 

Rhenen. 

 

Collegevoorstel 

Naast de informatienota (met bijlagen) die u bij deze adviesaanvraag aantreft is een 

collegevoorstel in voorbereiding. Dit voorstel betreft het addendum op de 

dienstverleningsovereenkomst, mogelijke beslispunten over de nadere uitwerking van de integrale 

aanpak en de uitwerking van de financiële paragraaf.  

 

In de informatienota is een paragraaf geel gearceerd. Deze wordt nog aangevuld als genoemd 

collegevoorstel verder is uitgewerkt. 

 

Planning 

Volgens onze planning zullen zowel collegevoorstel als informatienota nog dit jaar worden 

voorgelegd aan het college en ter informatie worden gedeeld met de gemeenteraad. 

Omdat wij uw advies graag willen meenemen in de bijeenkomst op 15 november verzoek ik u het 

advies uiterlijk 8 november per mail aan mij te versturen. 
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Vragen? 

Als u naar aanleiding van deze adviesaanvraag een toelichting wenst of gedurende het 

adviestraject vragen of opmerkingen hebt kunt u per mail of telefonisch contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Marcel Simons 

Senior Regisseur Participatie 

 Gemeente Rhenen  


