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Aan College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gilze en Rijen
Rijen, 21 februari 2021.
Betreft: gevraagd advies m.b.t. de concept beleidsnota statushouders en inburgeraars.
Versnelling statushouders in ABG gemeenten.
Geachte leden van het College,
Op 13 december 2020 ontving de Adviesraad het verzoek een advies uit te brengen over
bovengenoemde beleidsnota. Op 14 januari 2021 is de genoemde concept nota, voor zover op dat
moment gereed, aan de Adviesraad toegestuurd. Beleidsambtenaren hebben het voorgestelde
beleid in grote lijnen in ons overleg toegelicht en zijn later op vragen ingegaan.
Vooraf heeft de Adviesraad in het Regionaal Overleg Sociale Raden deelgenomen aan de
besprekingen van het regionale visiedocument inburgering+. Daarover is in april 2020 een Regionaal
advies uitgebracht.
In dit schrijven richten wij ons op het voorliggende lokale beleidsnota.
De huidige wetgeving heeft uitgewezen dat het op vele fronten niet het gewenste effect scoort en de
Adviesraad ziet de nieuwe wet Inburgering, waarbij de regie bij de gemeenten wordt weggelegd en
maatwerk dichterbij lijkt, als een stap vooruit op de huidige wet, maar wel met uitdagingen.
De regio kan hierin een ondersteunende rol spelen, daar waar schaalgrootte van belang is om
kostenefficiënt te kunnen werken en professionele kwaliteit te waarborgen bij scholing inburgeraars,
opleiding en intervisie professionals en breedte van aanbod.
Met de ketenaanpak en versnelling statushouders in Gilze en Rijen, de pilot Inburgering+ in de Regio
Hart van Brabant en andere aanpalende initiatieven wordt al in de geest van de nieuwe wetgeving
gewerkt. Ervaringen binnen die werkwijzen kunnen mede richting geven aan de lokale uitwerking van
de nieuwe Wet inburgering 2022.
Kortom, de Adviesraad ziet in deze nieuwe beleidsnota voldoende elementen om te zorgen dat
inburgeraars gepaste ondersteuning en daardoor kansen krijgen om een volwaardige plaats in te
nemen in onze samenleving.
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De Adviesraad adviseert met betrekking de beleidsnota statushouders en inburgeraars het
volgende:
o De klantregisseur wordt in deze beleidsnota een belangrijke rol toebedeeld. Als regisseur zal die
als een spin in het web moeten gaan functioneren, de verbindingen leggen en toezien op de
voortgang. Scholing en intervisie is van belang om die taak goed en behapbaar te kunnen
invullen. Onderling overleg en structureel intervisie binnen ABG maar ook binnen de regio Hart
van Brabant kan daarbij helpen.
o Als al zo vroeg in proces de intake gaat starten is het belang van geschikte tolken onontbeerlijk.
Niet alleen gebruikmaken van de tolkenlijn (telefonisch) maar ook waar mogelijk fysiek tolken
inzetten, die ook goed op de hoogte zijn van het nieuwe inburgeringsproces, draagt ongetwijfeld
positief bij aan de slagingskansen van de inburgeraar.
o Bevraag vrijwilligers die in dit inburgeringsproces betrokken worden, nu en in de toekomst, op
hun ervaringen en neem dat mee in eventuele bijstellingen t.a.v. uitvoering van het beleid.
o Leg daar waar professional én vrijwilligers betrokken worden in het proces de
verantwoordelijkheid bij de professional. Betrek de vrijwilliger wel op het geheel maar overvraag
ze niet.
o Scholing en intervisie is ook voor de vrijwilliger van belang. Organiseer dat goed en voorzie daar
ruimschoots in.
o Betrek, in elk geval voor leerroute Z, het lokale onderwijsveld.
o De Adviesraad Statushouders, wellicht in de toekomst Adviesraad Inburgeraars, kan belangrijke
input leveren bij de evaluatie van de werkwijze. Wat loopt goed, wat vraagt extra aandacht? De
Adviesraad Sociaal Domein raadt aan ook een (of meer) statushouders uit de gemeente Gilze en
Rijen zitting te laten nemen of hen op andere wijze te betrekken bij, in dit geval, lokaal beleid.
o De Adviesraad moedigt de lijn die in is gezet om de huidige Inburgeraars, de zg. Ondertussengroep, die onder de huidige wetgeving vallen, zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet te
begeleiden, zodat zij straks niet achterlopen op de groep Inburgeraars en Statushouders, die
vanaf januari 2022 volgens de nieuwe wetgeving hun traject krijgen aangeboden.
o Inbedding in de gemeenschap, geef Inburgeraars en Statushouders een gezicht en plaats in de
gemeenschap en betrek bij duale trajecten plaatselijke werkgevers, de middenstand en
vrijwilligers.
o Relatie inclusie- inburgering, heb niet alleen aandacht voor de inburgeraars en statushouders,
maar ook voor de gemeenschap. Bij huisvesting van statushouders in de wijk, neem
buurtbewoners mee voor wederzijds begrip, integratie en inclusie.
Graag wordt de Adviesraad blijvend betrokken bij de nadere uitwerking.
De Adviesraad vertrouwt erop u van dienst te zijn geweest en ziet uw reactie graag tegemoet.
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