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Onderwerp: Advies Uitvoeringsprogramma Nieuwe Wet Inburgering 

Geacht college, 

Inleiding 

Op 2 november ontvingen wij uw verzoek om een advies te geven over het Uitvoeringsprogramma 

Wet Inburgering. Wij ervaren de tijdsdruk om dit advies op 18 november in onze vergadering vast te 

stellen als hoog. Wij beschikken pas kort over de stukken en hebben erg beperkt tijd gehad om ons 

netwerk van burgers en maatschappelijke organisaties te peilen over hun ideeën en visie op het 

Uitvoeringsprogramma of onderdelen daarvan. Het is dan ook heel wel mogelijk dat wij in de loop van 

de komende maanden met aanvullende vragen of adviezen komen. 

 

Advies en toelichting 

De algehele indruk van de Participatieraad is dat de gemeente Heerenveen op een positieve manier 

en met ambitie de lijnen heeft uitgezet. Daarnaast is geprobeerd heeft om een goed beeld te schetsen 

omtrent de nieuwe uitvoering van de inburgering. Wel blijven de plannen nog vrij algemeen en missen 

wij nog creatieve en inspirerende ideeën en projecten. 

Wij adviseren om goed rekening te houden met en extra aandacht te geven aan de grote groep 

statushouders voor wie taalniveau B1 moeilijk haalbaar lijkt te worden. Deze groep heeft meer moeite 

om goede aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Dit maakt extra activiteiten en begeleiding nodig. 

Vanuit de regierol van de gemeente Heerenveen: zet in op samenwerking tussen alle verschillende 

aanbieders en vertaal dit in aanbestedingseisen of subsidieafspraken. Instellingsbelangen mogen niet 

belemmerend werken: Geef de ruimte aan de inburgeraars. 

Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg 

In hoeverre wordt de belangrijke regierol van de gemeente duidelijk als er in dit plan voor gekozen 

wordt om een aantal activiteiten zelf uit te gaan voeren, die nu nog door een samenwerkende 

instelling worden uitgevoerd? 



Hoe is de lokale inbedding geregeld? Zijn de lokale partners voldoende betrokken bij de ontwikkeling 

van deze plannen en is er commitment van deze partners? De rol van vrijwilligersorganisaties is 

essentieel omdat op deze wijze een breder draagvlak ontstaat voor integratie van statushouders in de 

samenleving. De samenleving wordt in de vorm van vrijwilligerswerk direct erbij betrokken. 

Hoe worden de statushouders die nog in het AZC wonen al betrokken bij de mogelijkheden in hun 

toekomstige woonplaats Heerenveen? Dit is van belang omdat de doorstroming in de AZC’s 

stagneert. 

2022 is al heel dichtbij op het moment van behandeling van het uitvoeringsprogramma Wet 

Inburgering. We merken op dat heel veel activiteiten nog niet concreet zijn ingevuld, omdat er nog 

nadere afspraken nodig zijn, of omdat aanbestedingen qua tijd uitlopen. Wat zijn hiervan de 

consequenties voor de uitvoering? 

Krijgt de ‘ondertussen groep’ dezelfde nieuwe aanpak als de overige inburgeraars? Hoe wordt deze 

groep gefinancierd? Deze groep komt niet in aanmerking voor de leerroute – essentieel onderdeel van 

het totale aanbod. In de landelijke pers lezen we de zorgen van andere gemeenten. Wordt de 

‘ondertussen groep’ niet een ‘tussen wal en schip groep’? 

Hoe wil de gemeente omgaan met de termijn van drie jaar bij de uitvoering van de inburgeringsplicht? 

Gaat de gemeente zo vroeg mogelijk sturen op tijdige afronding, of laat men dit op zijn beloop met het 

risico dat dit pas op het einde nog moet gebeuren? 

Naast de Nieuwe Wet Inburgering biedt ook de Participatiewet veel mogelijkheden om de integratie en 

inburgering van de statushouders en hun nareizigers te faciliteren. In hoeverre vergroot de 

financiering van bestaande activiteiten vanuit de Participatiewet de totale inzet voor de gehele 

doelgroep? 

De gemeente Heerenveen is een grote werkgever in Heerenveen. Hoeveel statushouders zijn na of al 

gedurende hun inburgering als werknemer van de gemeente aan de slag gegaan? De gemeente 

vraagt aan bedrijven om hun deuren meer open te zetten voor deze groep. Maar wat doet de 

gemeente in eigen huis; welke voorbeeldfunctie vervult de gemeente? 

Graag ontvangen wij een terugkoppeling van de voortgang en de verdere ontwikkelingen bij de 

uitvoering. 

 Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Namens de Participatieraad  
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