
 

 

 

 

 

       Adviesraad sociaal domein Oisterwijk 

        

        

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

 

De adviesraad sociaal domein heeft op 14 januari advies uitgebracht over de beleidsnota 

Inburgering Oisterwijk. We danken u voor het uitgebrachte advies en het meedenken in een 

vroegtijdig stadium bij het tot stand komen van de beleidsnota. 

 

Uw advies is meegewogen bij de overwegingen over de beleidskaders in de beleidsnota 

inburgering. Hierbij geven we aan welke rol de concrete aanbevelingen uit uw advies hebben 

gespeeld bij de kaderstelling of op welke wijze uw opmerkingen anders te plaatsen zijn in het 

geheel van kaderstelling. We geven daarbij hieronder aan op welke adviezen van uw kant we 

reageren. 

- Uitgangspunt in het huidige beleid is dat de gemeente doet wat nodig is, met de 

voorzieningen die daarbij horen. De gemeente heeft daarbij aandacht voor kwetsbare 

groepen. Op basis van deze uitgangspunten kopen we diensten in met oog voor de 

verbindingen tussen de verschillende beleidsvelden (punt 6, punt 8, punt 9). 

- Uitgangspunt in het huidige beleid is dat we door vroegtijdig informeren, signaleren en 

inzetten van lichte vormen van ondersteuning problemen in de toekomst willen 

voorkomen (punt 10). 

- Burgerparticipatie in alle vormen juichen we toe. De adviesraad heeft haar voelsprieten 

in de samenleving. Het organiseren van een spreekbuis voor inburgeraars is een prima 

initiatief. De gemeente is zelf actief bezig met het vormgeven van burgerparticipatie 

(punt 11, punt 16). 

- Er zijn de komende jaren ontwikkelingen die invloed hebben op het draagvlak en de 

draagkracht van de wijken en kernen in onze gemeente. Alle partijen in de samenleving 

hebben hier een rol in (punt 13, punt 14). 

- De middelen die overkomen voor het uitvoeren van de inburgeringstaak zijn naar 

verwachting bekend in juni 2021. Inschattingen of de middelen voldoende zijn is punt 

van gesprek tussen de VNG en het Rijk (punt 16, punt 18). 
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We hebben in de beleidsnota in hoofdstuk 3, genaamd “Hoe organiseren we inburgering in 

Oisterwijk”, de kaders voor de uitvoering van de wet beschreven. De uitvoering van het beleid 

is een taak van het college en daaraan wordt verder vorm gegeven na het vaststellen van de 

beleidsnota. Hierbij geven we aan hoe uw advies te plaatsen is ten opzichte van de uitvoering 

van beleid. 

- De positieve ervaringen met het Yalla!-Traject van de WSD nemen we mee in het 

organiseren van de activiteiten rond de brede intake (punt 3). 

- Gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van beleid en kwaliteit van dienstverlening 

intern en extern is onderdeel van de bedrijfsvoering (punt 4, punt 17). 

- Uitgangspunt bij inburgering is een flexibele dienstverlening die inspeelt op de 

wisselende instroom van inburgeraars (punt 5). 

- Ervaringen opgedaan binnen Hart van Brabant, de WSD en buiten de regio worden 

zoveel mogelijk meegenomen bij het organiseren van de dienstverlening voor 

inburgeraars (punt 12). 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het college 

 

 

Marc Knaapen     Hans Janssen, 

 

 

Secretaris a.i.,     burgemeester. 


