
 

MEMO 
 
Voor : Ria de Mul – SGP / ChristenUnie Sliedrecht 
 
Van : P. Vat 
 
Datum : 18 januari 2021 
 
Betreft : Technische vragen Lokaal Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering 
 

 
 
Op maandag 18 januari heeft u technische vragen gesteld met betrekking tot het raadsvoorstel 
Lokaal Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering. Onderstaand treft u de door u gestelde vragen 
met de bijbehorende beantwoording aan. 
 
1. Op welke manier wordt de ambtelijke organisatie voorbereid op de extra taken die op hen af 
komt? Dit geldt zowel voor de nieuwe taken als voor de formatie. 
 
Antwoord: Ambtelijke voorbereiding geschiedt op de reguliere wijze waarbij nieuwe wetgeving 
vertaald wordt naar lokaal/regionale uitvoering van de nieuwe taken. Binnen de Rijksmiddelen is 
rekening gehouden met extra benodigde formatie voor de uitvoering en de implementatie van de 
nieuwe taken. Deze zullen hiervoor ook worden ingezet. 
 
 
2. Welke lokale uitvoeringspartners worden betrokken bij de uitvoering van de NWI? 
 
Antwoord: In uitvoering zullen tenminste de volgende partners betrokken zijn; Sociaal Team 
Sliedrecht, Welzijnswerk Sliedrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en de taalaanbieder. 
 
 
3. Op welke manier zijn deze partners betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsplan? 
 
Antwoord: Gedurende een periode van 2 jaar heeft er intensief overleg plaatsgevonden met alle 
primair betrokken partijen ter voorbereiding op de nieuwe taken. Daarbij hebben wij hen de 
ruimte gegeven om hun visie op het inburgeringsproces te delen en zijn zij intensief betrokken 
geweest bij het opstellen van het uitvoeringsplan.  
 
 
4. De leerroutes worden meervoudig lokaal aanbesteed. In hoeverre wordt hierbij gebruik 
gemaakt van kennis in buurgemeentes waar bijvoorbeeld een eigen intensieve taalroute is 
opgezet (Gorinchem samen met Molenlanden)? 
 
Antwoord: De aanbesteding/opdrachtbeschrijving van de leerroutes wordt in regionaal verband in 
nauwe samenwerking tussen alle Drechtstedengemeenten voorbereid. In de voorbereiding is door 
ons samen met een aantal Drechtstedelijke buurgemeenten ook gesproken met de beleidsadviseurs 
van Gorinchem, Molenlanden en Avres.  
 
In Drechtstedelijk verband worden wij op de aanbesteding van de inburgeringsroutes door dezelfde 
adviseur van Stichting Lezen en Schrijven als Gorinchem geadviseerd. De ervaring, kennis en 
expertise van de betrokken adviseur gaat verder dan alleen de regio Drechtsteden / Molenlanden 
en wordt ook in de regionale aanbesteding verwerkt. Daarbij hebben we voor de totstandkoming 
van de opdrachtbeschrijving ook een uitgebreide marktconsultatie gehouden waarbij gesproken is 
met verschillende aanbieders van taalonderwijs met kennis en ervaring op inburgering om zo tot 
een optimale invulling van de leerroutes te komen. 
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