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Werkplein Hart van West-Brabant 

 
Geacht heer/mevrouw, 
 
 
Hierbij bieden wij u de Begroting Inburgering 2022-2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant 
aan. 
 
De invoering van de Wet inburgering per 1 januari 2022 is door gemeenten opgedragen aan het 
Werkplein. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de organisatie en financiën van de 
uitvoering van deze Wet. Althans voor die onderdelen die bij het Werkplein zijn belegd. Huisvesting 
bijvoorbeeld is een taak van de gemeenten. We gaan de uitvoering zoals eerder aangegeven in 
nauwe samenwerking met de gemeenten oppakken. 
 
Voor de verwachte uitgaven en beschikbare baten is een begroting voor 2022-2025 gemaakt.  
 
De begroting is gemaakt aan de hand van de nu bekende gegevens. De vergoedingen vanuit het Rijk 
voor de inburgeringsvoorzieningen en de uitvoeringskosten zijn bekend. Daarbinnen moet de gehele 
uitvoering van de inburgering worden uitgevoerd.  
 
Metname bij de bedrijfsvoeringskosten is sprake van meer onzekerheden. Deze zijn, evenals de 
inburgeringsvoorzieningen, ook geraamd op basis van de gehele taakstelling. De kosten zijn dus 
maximaal opgenomen. De kosten zullen echter lager uitvallen omdat niet alle inburgeringsplichtigen 
zich in de eerste maanden zullen melden en omdat er een groot aantal aannames zijn gedaan voor 
bijvoorbeeld huisvesting, ontzorgen, welkomstprogramma en facilitaire kosten. Verwacht wordt dat we 
het binnen de rijksvergoeding kunnen uitvoeren. 
 
Conform gemaakte afspraken verzoeken wij u deze aanbiedingsbrief en de Begroting inburgering 
2022-2025 aan te bieden aan uw gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
 

Locatie Etten-Leur 
Roosendaalseweg 4 
4875 AA  Etten-Leur 

Locatie Roosendaal 
Dunantstraat 80 

4701 GZ  Roosendaal 
Postbus 59 

4870 AB  Etten-Leur 
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Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd 
Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email 
arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. 
 
Hoogachtend, 

Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant 

namens deze, 

 

De heer M. Does 

Directeur 
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