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Samenvatting / toelichting
Op 29 juni 2020 is de nieuwe wet inburgering in de tweede
kamer aangenomen. De behandeling van dit wetsvoorstel volgt in
het najaar van 2020. De wet zal ingaan per 1 juli 2021.
In de regio Hart van Brabant wordt samengewerkt op het thema
inburgering. Om dit vorm te geven is een regionale startnotitie
gemaakt, waarin gezamenlijke uitgangspunten worden
geformuleerd.
In dit collegevoorstel wordt ingestemd met de regionale
startnotitie inburgering.

Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 dient de gemeente
jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Dit
onderzoek is uitgevoerd in de maanden april en mei 2020. Het
onderzoek bestaat uit een verplichte vragenlijst van tien vragen.
De uitslag geeft inzicht op vier afzonderlijke onderdelen, te
weten:

•
•
•
•

het contact met team WijZ;
de bekendheid met de onafhankelijke
cliëntondersteuning;
de kwaliteit van de ondersteuning en;
het resultaat van de ondersteuning.

Team WijZ heeft een extra vraag toegevoegd aan dit onderzoek
over de tevredenheid van de dienstverlening, omdat dit een
prestatie-indicator is waarop gestuurd wordt.
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de uitkomsten van
het onderzoek en de raad te informeren (zie bijgaande
raadsinformatiebrief).

Besluit
1. Kennis te nemen van de startnotitie Veranderopgave
Inburgering;
2. In te stemmen met de uitgangspunten Inburgering+ en
deze leidend laten zijn in de verdere uitwerking van de
Veranderopgave Inburgering;
3. Iedere inburgeringsplichtige krijgt de gelegenheid om
deel te nemen aan participatieactiviteiten;
4. Conform de afspraken in het bestuursakkoord tussen
SZW en VNG, de (nog te) ontvangen financiële middelen in
de gemeentelijke begroting oormerken voor de
voorbereiding en de uitvoering van de nieuwe Wet
Inburgering, en voor de ondersteuning van de zogenaamde
ondertussengroep;
5. De gemeenteraad hierover te informeren middels een
raadsinformatiebrief;
1. kennis te nemen van de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019;
2. de raad op de hoogte te stellen middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

