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Onderwerp lnburgering vanaf 2020

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein lnburgering

Portefeuillehouder Wethouder van Ginderen

Schriftelijke vraag

Onlangs is naar buiten gekomen dat het aantal fraudegevallen fors is gestegen bij taalscholen. Dat is

voor min¡ster Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), één van de redenen om de

gemeente een grotere rol te geven in de inburgering per 2020.

ln 2020 is het de bedoeling dat de gemeente voor statushouders duale trajecten gaat uitzetten,

tegelijk de taal en een vak leren, om zo sneller aan het werk te gaan. Dít gebeurt door een

persoonlijk inburgergingsplan (PlP).

Het ministerie van SZW heeft een programma opgesteld om kennis te maken met het nieuwe

inburgeringsstelsel om problemen met de overgang te kunnen voorkomen en minimaliseren.

Ook in dit geval is maatwerk bieden van belang, omdat de omstandigheden van inburgeraars heel

verschillend zijn.Zo is een asielzoeker die in een AZC in Nederland komt anders dan iemand die via

gezinshereniging of als echtgenoot van een Nederlander naar Nederland komt.

1. Welke voorbereidingen heeft u algetroffen voor de inburgering per 2O2Oin Roosendaal?

2. Wat verwacht u van het verloop van de overgangsperiode tot 2020?

3. Wat is uw visie op de duale trajecten voor statushouders?

4. Hoe kijken partners in het onderwijs naar de duale trajecten?

5. Hoe wordt er ruimte gecreëerd voor maatwerk?

6. Wanneer kan de raad voorstellen verwachten over de inburgering per 2020?

Naima el Azzouzi

Annette Gepkens
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Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

7. Welke voorbereidingen heeft u algetroffen voor de inburgering per 2020in Roosendaal?

De voorbereidingen zijn kortgeleden van start gegoan. Gepoogd wordt om in regionaolverband
ofsproken te maken en te komen tot heldere kaders en themo's die lokole inbedding mogelijk
moken.

Er wordt op dit moment een procesplan opgesteld door de projectvoorbereider. Hierin worden de

overkoepelende- en de beleidsthemo's zoals benoemd in de komerbrief von 23 oktober 2078

meegenomen. Het goat don om onder ondere onderstaande thema's:
- Doorlopende leerlijn vanof de opvang
- lnkoop

- Onderwijsroute

- Hondhoving

- Financiën en bekostiging
- Monitoring en evoluotie

- lnformatie- en gegevensuitwisseling

- Toezicht op kwaliteit von het inburgeringsonderwijs
- Wet inburgering en relatie met ondere wetgeving

De doarno op te starten multidisciplinaire procesorganisotie zol een stappenplan inclusief
planning opleveren voor de zomer van 2079, woorbij we ofhankelijk zijn von de bekendmoking
van de exocte wettekst.

2. Wat verwacht u van het verloop van de overgangsperiode tot 2020?

Totdot de nieuwe inburgeringswet van kracht is, zullen wij oandacht houden voor de huidige
groep statushouders.

3. Wat is uw visie op de duale trajecten voor statushouders?

Voor nu is het nog te vroeg hier een uitspraak over te doen. Wij zijn nog in ofwachting von meer
informatie over de nieuwe wet.

4. Hoe kijken partners in het onderwijs naar de duale trajecten?

De gesprekken met het onderw¡js zijn nog niet gestort.

5. Hoe wordt er ruimte gecreëerd voor maatwerk?

Voor nu is het nog te vroeg hier een uitsproak over te doen. Wij zijn nog in afwochting von meer
informotie over de nieuwe wet.

6. Wanneer kan de raad voorstellen verwachten over de inburgering per 2O2O?

Zodro er meer duidelijkheid is over de nieuwe wet en het te lopen proces, zullen we de raod
hierover informeren.
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