
  

Aan de leden van de gemeenteraad van 
Roosendaal 
 

 

 

 

 

 contactpersoon : Wethouder René van Ginderen Roosendaal : April 2021 

 doorkiesnummer :  ons kenmerk :   

 onderwerp : Nieuwe wet inburgering bijlage :  Amendement 1 

 
 

Geachte leden van de raad, 
 
 
Tijdens de raadsvergadering van 26 november jongsleden is door de fractie van GroenLinks 
amendement 1 Veranderopgave nieuwe wet inburgering ingediend, die raadsbreed werd 
gesteund. Dit amendement roept het college op om met het Werkplein in gesprek te gaan over 
de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de uitvoering van de Wet inburgering 2021. 
Naar aanleiding van de webinars van het Werkplein, is door de indiener van dit amendement, 
mevrouw El Azzouzi, gevraagd naar een stand van zaken van dit amendement. Via deze brief 
brengt het college de raad op de hoogte van de laatste stand van zaken.  

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering zal namens de De6 gemeenten door het 
Werkplein worden uitgevoerd. Om uw raad de gelegenheid te geven kennis te nemen van wijze 
waarop en snelheid waarin dit wordt uitgerold zijn kort geleden Webinars georganiseerd en was 
er de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen. Het geven van een zienswijze door 
slechts een van de gemeenten is niet direct een voor de hand liggende optie. In de andere 
gemeenten is een dergelijk verzoek immers niet gedaan.  

Tegelijkertijd begrijpt het college dat uw raad betrokken wil zijn en voldoende ruimte wil 
hebben om inzichten, kaders en oplossingen met het college en het Werkplein te delen. In 
overleg met de indiener van het amendement is daarom afgesproken om op korte termijn 
samen te komen om uw raad deze kans te geven. Tijdens dit nog te plannen moment wordt u 
meegenomen in de laatste stand van zaken, van te voren krijgt u alle beschikbare informatie en 
kunt u met de wethouder en met een vertegenwoordiging van het Werkplein in gesprek. Doel is 
om te informeren, uw vragen te stellen en de vervolgstappen met u te delen. Voorkeur is om 
hier geen digitale maar een ‘live’ afspraak voor te maken. Samen met uw griffie gaan we op zoek 
naar een geschikt moment en vorm. 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Rene van Ginderen 
Wethouder Inburgering   

 



 

AMENDEMENT 

Veranderopgave nieuwe Wet inburgering 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2020,  
gehoord hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe Wet 
inburgering; 
 
 

Besluit: 
 
 
Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen:  
 
“2. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om in gesprek te gaan met 
het Werkplein Hart van West-Brabant, met als doel de gemeenteraden van de De6 in de gelegenheid 
te stellen om (tijdig) een zienswijze te geven op de beoogde uitvoering van de Wet inburgering 
2021.”   
 
 
Namens, 
 
GroenLinks, Naima el Azzouzi 
Partij van de Arbeid, Michael Yap 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
CDA, Robert Breedveld  
SP, Marion Heessels 
D66, Harm Emmen 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
VLP, Wilbert Brouwers 

Wezenbeek 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp

