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Aan de werkgroep Inburgering beleid, 
t.a.v. de heer F. Theys 
Postbus 10100  
4870 GA Etten-Leur 
 
CC aan College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v. de heer D. Dingemans 
Pastoor van Kessellaan 15 
4761 BJ Zevenbergen 
 
Klundert, 15 april 2021 
 
Onderwerp: Beleidsplan Inburgering 
Kenmerk: AD202104153WmoR 
 
Geachte Werkgroep, 
 
Op 9 april jl. ontvingen wij van u ter advisering het concept-beleidsplan Inburgering. 
 
In het beleidsplan wordt aangegeven wat in het kader van de nieuwe wet Inburgering de visie en ambities zijn 
van de samenwerkende gemeenten binnen de D6, wat men daarvoor gaat doen en onder welke 
randvoorwaarden. 
 
Wij hebben het als bijzonder positief ervaren dat wij vanaf het allereerste begin betrokken zijn bij de 
totstandkoming van de beleidsnota, zoals via de nieuwsbrieven van de projectgroep. 
- Ons is aan de hand van stellingen gevraagd naar onze mening over de belangrijkste aspecten van de nieuwe 
wet en we zijn via een webinar geïnformeerd over de stand van zaken in de voorbereidingen. 
- Vervolgens zijn wij in maart 2021 in de gelegenheid gesteld te reageren op het eerste concept van de nota. 
- Onze Wmo-Raad heeft naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die 
vervolgens zeer snel tot een uitvoerige reactie van uw kant hebben geleid.  
 
Alle vragen zijn vervolgens snel en uitvoerig beantwoord. Dank daarvoor. 
 
Vervolgens ligt er nu de definitieve versie die, op enkele tekstuele aanpassingen na, niet afwijkt van de eerste 
versie. 
 
Het zal dan ook duidelijk dat wij kunnen instemmen met de nota en daarop positief kunnen adviseren. 
 
Wel vragen wij nog uw aandacht voor het volgende: 
 
Ondanks de argumenten die daarvoor worden aangedragen vinden wij het jammer dat op geen enkele manier 
duidelijk is welke indicatoren/toetsingscriteria worden toegepast om te kunnen bepalen wanneer de inburgering 
is geslaagd of niet.  
Hoe toetst de gemeente het proces en het resultaat? Wanneer is de gemeente tevreden?  
 

http://www.wmoraadmoerdijk.nl/
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Wij begrijpen dat het praktischer is om deze elementen buiten de nota vast te leggen (waardoor ze minder 
rigide zijn en het besluitvormingsproces om ze desgewenst aan te passen simpeler is). Dat argument zou 
kunnen worden ondervangen door de indicatoren onderdeel van de beleidsnota te laten zijn, maar de 
vaststelling en wijziging daarvan weg te leggen bij het college. 
 
Vervolgens vragen wij aandacht voor één aspect in het kader van de Ontzorging. 
Het is bekend dat een deel van de doelgroep bij vestiging in Nederland te maken krijgt met behoorlijke 
financiële kosten die niet of nauwelijks te betalen zijn uit de uitkering die ze ontvangen.  
We denken dan aan de kosten voor het inschakelen van een tolk, de vertaling van documenten, het niet 
ontvangen van partnertoeslag omdat de partner nog in het land van herkomst (of elders) verblijft, 
advocaatkosten, kosten voor het over laten komen van familieleden, etc. 
 
Het is ons niet bekend of voor deze (eenmalige) kosten een beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand 
of een andere financiële tegemoetkoming. 
 
Als dat niet het geval is pleiten wij ervoor daarvoor een oplossing te creëren om te voorkomen dat betrokkenen 
vanaf het allereerste begin al met grote financiële problemen te maken hebben. Dit omdat financiële 
problematiek niet bepaald bevorderlijk is voor het inburgerings- en participatieproces. 
 
Tenslotte nog een opmerking over de Handhaving. 
Bij onwil en het daardoor niet behalen van de afspraken in het PIP wordt er gesproken over handhaving 
middels een boete of sancties op de uitkering. 
Op zich een instrument wat nodig kan zijn maar het kan bij de doelgroep, die toch ook al het nodige achter de 
rug heeft, voelen als het zwaard van Damocles en eerder belemmerend dan stimulerend werken. 
 
Wij zijn er daarom voorstander van om, als tegenhanger van het sanctioneren, ook te kijken naar een positieve 
stimulans en daarom het nakomen van de afspraken in het PIP op enigerlei wijze te belonen. 
 
Tot zover onze opmerkingen op het concept-beleidsplan. 
 
De nieuwe wet brengt forse uitdagingen mee voor zowel de gemeente als de gemeenschap. In een eerdere 
reactie hebben wij de nota al als zeer ambitieus betiteld. 
 
Wij willen dan ook iedereen die een rol heeft in de realisatie van de doelstellingen heel veel succes toewensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,  

secretaris, W. Tolenaars. 
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