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Beste leden van de Participatieraad,
Hartelijk dank voor uw opmerkingen en positieve reacties op het Uitvoeringsprogramma
Wet Inburgering.
Wij begrijpen dat de tijd om op dit plan te reageren kort was en dat u later nog meer
aanvullende vragen of adviezen wil komen. Omdat het nieuwe inburgeringsstelsel een
lerend stelsel is, hechten wij er ook belang aan om in de toekomst met u hierover in
gesprek te blijven.
U geeft zelf al aan dat sommige activiteiten nog niet zijn ingevuld en de aanbestedingen
nog lopen. De uitvoering is echter wel klaar om al te beginnen met de PIP-gesprekken en
het afnemen van een leerbaarheidstoets. De klantmanagers Inburgering zijn hierin
geschoold en weten wat de regie-functie behelst.
Hierbij wordt ook gestuurd op het zo tijdig mogelijk halen van de leerroutes binnen de
termijn van 3 jaar. Hiervoor worden regelmatig voortgangsgesprekken ingepland en
worden rapportages opgevraagd bij de taalaanbieders.
Nieuw is ook dat we naast financieel ontzorgen, we meer gaan inzetten op
budgetcoaching en financiële zelfredzaamheid van statushouders. Zodat zij middels
individuele coaching en groepstrainingen zo snel mogelijk leren om hun financiën zelf te
doen.
In de komende maanden zullen de aanbestedingen rond zijn is de verwachting en zullen
er nadere afspraken gemaakt worden met lokale partners. Hierbij kunnen we ook
rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de “nieuwe inburgeraars”.
De “ondertussengroep” willen we zoveel mogelijk meenemen in de activiteiten die we
voor de nieuwe groep gaan organiseren. Veel gebeurt nu ook, zoals trajecten bij Caparis,
extra taalonderwijs en jobhunting voor Statushouders. Deze activiteiten worden
gefinancierd uit het Participatiebudget.
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De gemeente Heerenveen als werkgever heeft in het verleden al statushouders in dienst
genomen en wil een statushouder toevoegen aan het team Inburgering.
Wij zijn ons ervan bewust dat we in de uitvoering nog het nodige tegen zullen komen
maar wij hebben er vertrouwen in dat wij er klaar voor zijn.
De aankomende periode zal de gemeente graag in gaan op vragen van de raad.
Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Petra Slaterus door te bellen
naar 14 05 13.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Heerenveen.
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Jeroen van Leeuwestijn

Tjeerd van der Zwan
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