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Geachte leden van de sociaaldomeinraad, 

 

Op 28 oktober 2021 hebben wij uw advies ontvangen over de nieuwe Wet inburgering die per 1 

januari 2022 ingaat. In deze brief geven wij een korte reactie op uw advies. 

 

Voorgestelde koers 

Wij zijn blij dat u onze voorgestelde koers voor samenwerking met de uitvoeringsorganisatie in de 

regio Amersfoort onderschrijft voor wat betreft het collectief aanbod van inburgeringsvoorzieningen. 

Daarnaast zullen wij, zoals u ook beschrijft, diverse individuele inburgeringsvoorzieningen lokaal 

beleggen, waaronder de brede intake, het persoonlijk inburgeringsplan en de voortgangsgesprekken. 

Ook individuele maatschappelijke begeleiding en het financieel ontzorgen doen we lokaal, zodat we 

op deze onderdelen zoveel mogelijk maatwerk kunnen bieden.  

 

Sport- en cultuur 

Onderdeel van de individuele maatschappelijke begeleiding is het zorgen voor een sport- en/of 

cultuurmaatje. Op die manier willen we de nieuwe inwoners stimuleren om deel te nemen aan een 

sport- of cultuuractiviteiten, zoals u ons ook adviseert. Tevens willen we de lokale partners, 

waaronder de sport- en culturele verenigingen, maar ook andere lokale stakeholders op het gebied 

van inburgering, betrekken bij de implementatie van het beleid. 

 

Evaluatie 

Het nieuwe inburgeringsstelsel zien we als een lerend stelsel. Om goed te kunnen leren van wat er 

goed of juist niet goed gaat, is het belangrijk om regelmatig het beleid en de ingezette instrumenten te 
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monitoren en te evalueren. Daarin zien we ook een belangrijke rol voor de nieuwe inburgeraars, zodat 

we kunnen leren van hun ervaringen. Uw advies voor jaarlijkse evaluatie nemen we dan ook zeker ter 

harte.  

 

Tot slot 

Wij bedanken u voor uw advies en de aandachtspunten die u ons meegeeft in de verdere uitvoering 

en evaluatie van het nieuwe inburgeringsbeleid.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 
 
 

 


