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Geachte college,

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland heeft aandacht besteedt aan de nieuwe wet Inburgering. Met 
ingang van 1 juli 2021 valt de uitvoering van de Inburgeringswet volledig onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Onmiskenbaar weer een aanzienlijke taakverzwaring voor de gemeente.

We hebben ons geconcentreerd op de notitie's "Ingeburgerd! op eigen kracht participeren" en Uitwerking 
Synthese scenario. De laatste notitie's is geschreven op verzoek van de 7 WestFriese gemeenten. De 7 
WestFriese gemeenten willen duidelijk geen herhaling van het mislukte inburgeringsproces van de 
rijksoverheid. Al lezend ontstaat al snel het idee dat aan alles is gedacht, een compleet dichtgetimmerd 
spoorboekje waarbij een belangrijke rol is toebedacht aan Werksaam die momenteel al de uitvoering van de 
participatiewet doet.

Een belangrijke rol in het Synthese scenario is weggelegd voor een regionaal inburgeringsteam (R.I.T.) dat de 
uitvoering van de inburgeringstaken doet. De samenstelling van het R.I.T is nog niet bepaald maar bij 
Werksaam, Vluchtelingenwerk en de gemeente Floorn is menskracht en expertise aanwezig om dit team te 
bemensen. Door het samenbrengen van alle -bovengemeentelijke - taken bij het R.I.T heeft de inburgeraar 
gedurende de inburgeringsperiode een vast gezicht, hetzelfde geldt uiteraard ook voor de wijk- en zorgteams.

Deze ontwikkeling lijkt ons een goede zaak voor alle partijen en zal de daadkracht en reactiesnelheid bij 
calamiteiten doen vergroten.

Op het moment dat alle 7 WestFriese gemeenten hebben ingestemd met het beleidsplan "Ingeburgerd! op eigen 
kracht participeren" en het "Synthese scenario" gaat elke gemeente het scenario verder invullen naar de eigen 
lokale situatie. Hierbij gaan de vrijwilligers een belangrijke rol vervullen.

Wat ons zorgen baart is dat beleid en het traject goed en volledig is uitgewerkt maar de inburgeraar is geen 
object maar een MENS, een man of een vrouw. Mensen die alles kwijt, zijn mensen met onzekerheden en 
trauma's. We moeten ons beseffen dat werk en taal niet het enige is wat van belang is in het leven van deze
mensen.



In een tweetal bijeenkomsten heeft de Adviesraad Sociaal Domein Koggenland beide notitie's besproken met 
uw beleidsmedewerkster.

Beiden notitie's zijn goed onderbouwd en behoeven nauwelijks een extra toelichting. Onze interesse gaat op 
dit moment meer uit naar de wijze hoe Koggenland haar eigen rol gaat inrichten. Hierbij komen vragen naar 
voren zoals

• Wederom wordt een groot beroep gedaan op vrijwilligers. Zijn deze in voldoende mate voorhanden en zo ja, 
is er aandacht voor eventueel noodzakelijke opleiding en begeleiding van deze vrijwilligers?

» Is er voldoende (financiële) aandacht voorde problematiek van inburgering van alledag in de wijk, op het 
werk in de school, op de sportclub, muziekclub en andere sociaal-culturele activiteiten?

• Wat gebeurt er als na drie jaar de inburgering niet is voltooid zoals in de procedure is beschreven?

• Zijn er eventuele (financiële) sancties als er aantoonbaar sprake is van opzettelijke weigering om het aange
boden programma te volgen. Zo ja, worden de kinderen daarbij ontzien?

• Er zijn tijdens het traject een aantal evaluatiemomenten opgenomen. De Adviesraad zou graag betrokken bij 
de bespreking van deze evaluaties?

In afwachting van uw reacné, teken ik
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