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Voorstel
Samenvatting:
Op dit moment is de statushouder zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering, die zich met name richt op het leren van de
taal. In de afgelopen jaren is gebleken dat de inburgering vaak onnodig moeizaam verloopt. De gemeenten hebben
hierop geen invloed. Met de ingang van de nieuwe Wet inburgering gaat dit veranderen. Vanaf 1 juli 2021 zijn de
gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders.
Onder onze verantwoordelijkheid kunnen wij zorgen voor een goede inburgering en het leren van de taal. Hierbij zetten
we in op duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse taal én participatie. Maar ook kunnen wij de
inburgering breder trekken dan taalscholing alleen en zo werken aan een goede integratie in onze samenleving.
Het Werkplein beschikt al over kennis van de doelgroep door de intensieve aanpak statushouders over de afgelopen
jaren en een belangrijk onderdeel van de wet Inburgering, begeleiding naar werk, sluit aan bij de expertise van het
Werkplein.
Reden om de raad te verzoeken het college toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet
inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant.
Wij stellen u voor:
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de
uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal
De secretaris,
drs. E. Franken

De burgemeester,
J.M. van Midden

