Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Op 26 november 2020 is besloten om de uitvoering
van deze wet met De6 te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. In het voorliggend
beleidsplan wordt ingegaan op de nieuwe wet, de samenwerking, op wat De6 willen bereiken en wat zij
daarvoor gaan doen.
Beoogd effect
Middels de kaders uit het beleidsplan te zorgen dat inburgeraars sneller en beter participeren in de
samenleving, het liefst via betaald werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij gemeenten als
bij de inburgeraar zelf.

Argumenten
1.1 Het beleidsplan vormt mede de basis voor de uitvoering van de wet binnen De6.
De wet geeft de gemeenten een aantal taken en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen. In het
beleidsplan wordt de ruimte voor een eigen, lokale keuze en invulling beschreven. Hiermee geeft het
beleidsplan kaders voor nadere regels en werkinstructies.

Kanttekeningen
1.1 landelijk wordt signaal afgegeven dat rijksbijdrage voor leerroutes niet toereikend zal zijn
Op het moment van schrijven is de aanbesteding voor de leerroutes en de maatschappelijke
begeleiding nog niet afgerond. In de programma’s van eisen van deze aanbestedingen is een
maximale kostprijs opgenomen. Deze is gebaseerd op de vergoeding die de gemeenten voor deze
onderdelen krijgen van het Rijk. Landelijk wordt door met name scholingsaanbieders het signaal
afgegeven dat zij voor deze vergoeding de leerroutes niet kunnen aanbieden. Er bestaat dus een
risico dat aanbieders niet kunnen voldoen aan het programma van eisen.
Mogelijke scenario’s zijn dan:
Het Rijk verhoogt de vergoeding.
Aanbieders zullen inspelen op de lagere vergoeding dan gewenst door hun prijs te laten dalen.
Gemeenten zullen het verschil tussen de rijksvergoeding en de kostprijs van de aanbieders,
bijpassen.
Als de aanbestedingen zijn afgerond is goede monitoring door het Werkplein op de kosten essentieel.
Financiën
In het beleidsplan staat de begroting als bijlage opgenomen. Daaruit blijkt dat de kosten in 2022, voor
de gemeente Roosendaal in totaal €602.000 bedragen. Dit betreft de uitvoeringskosten en
inburgeringsvoorzieningen samen. Dit is gelijk aan de vergoeding die we hiervoor krijgen van het
ministerie. Uitvoering verloopt budgetneutraal.
Communicatie
Het beleidsplan is voorgelegd aan de adviesraden van De6. Voor de gemeente raden van De6
hebben er in maart 2 webinars plaats gevonden.
Vanaf eind mei zullen er diverse bijeenkomsten/webinars georganiseerd worden voor o.a. de
maatschappelijke partners, woningcorporaties en interne medewerkers van Werkplein en De6.
Op 1 juni is er nogmaals een informatie avond voor de raad in Roosendaal.
Voor de nieuwe inwoners zal in het derde kwartaal passend communicatiemateriaal ontwikkeld
worden.
Vervolg
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Dit vastgesteld beleidsplan dient als kader en basis voor de uitvoering van de wet door het Werkplein.
Doel is nog voor de beoogde invoering van de Wet inburgering (1 januari 2022) vervroegd te starten
met de onderdelen van de nieuwe werkwijze die op dat moment al mogelijk zijn.
Beoogde startdatum is september 2021. De onderdelen waarmee gestart wordt, zijn:
De werkwijze met een procesregisseur en een kernteam.
De Brede Intake.
Het opstellen van het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie.
Hierbij geven we ook uitvoering aan de motie implementatie wet inburgering d.d. 26 november 2020.
Rapportage over de resultaten zullen onderdeel uitmaken van de begroting, bestuursrapportage en
jaarstukken van het Werkplein.
Bijlagen

1. Beleidsplan Inburgering

