
                                                                                               

Het college van B&W  
Van de gemeente Altena 

Almkerk, 30 november 2021 

Betreft:  
Beleidsregels inburgering 

Geacht college, 

Wij hebben kennisgenomen van de Beleidsregels Inburgering 2021 Altena en deze in 
ambtelijk overleg besproken. 
We hebben daarbij de volgende zaken besproken en aangegeven. 
- De beleidsregels zijn met de regionaal samenwerkende gemeenten opgesteld cq 

besproken. Wij begrijpen dat er regels en richtlijnen zijn die niet te veel moeten 
afwijken van de regionale gemeenten. Wij menen echter dat de regelgeving zoals 
hier aangegeven voldoende ruimte biedt voor een individuele benadering. Wij 
dringen er hier dan ook nadrukkelijk in de uitvoering op aan. 

- Hierbij denken wij met name aan het te voeren intakegesprek. Dit is een 
momentopname. De meeste inburgeraars weten niets of weinig van de nieuwe 
samenleving. Hiervoor dient ruim voldoende tijd te worden genomen en brede 
informatie te worden verstrekt en vooral te bezien of zaken zijn begrepen. 
Desnoods een herhaling van het intakegesprek. 

- Verder vragen we aandacht voor de uitnodigingsbrieven. Daarin wordt telkens 
aangegeven wanneer men niet verschijnt dat de uitkering wordt verlaagd. Wij 
realiseren ons dat dit soort opmerkingen een juridische grondslag hebben echter 
voor de groep personen die zich keurig aan de afspraken houdt is dit nogal 
frustrerend. Wij adviseren u deze tekst nog eens kritisch te bezien. 



- Er wordt aangegeven dat een voortgangsgesprek minimaal één maal per jaar dient 
plaats te vinden. Wij vinden dit volstrekt onvoldoende. Geadviseerd wordt in 
samenwerking met de uitvoerende partners minstens eens per kwartaal af te 
stemmen mbt de voortgang zodat niet achter de feiten wordt aangelopen maar 
tijdig kan worden bijgestuurd. 

- Maatschappelijke begeleiding: Attent zijn op inburgeraars uit warme landen. Veel 
personen weten niet hoe ze zich moet aankleden als de temperatuur afwijkt van 
wat men gewend is. Ook aandacht voor gezond eten en drinken. 

- De afstemming met het AZC voordat inburgeraars naar de gemeente komen. De 
praktijk leert dat vanuit het AZC men zich richt op doorstroming wat op zich is te 
begrijpen. De voorbereiding vanuit de gemeente is naar onze mening van groot 
belang om ongewenste situaties te voorkomen. 

- Bij het vaststellen van een verlaging en/of het opleggen van een boete menen wij 
dat alle facetten dienen te worden bekeken voordat dit traject wordt ingezet. Te 
denken valt aan de kwaliteit van de lessen, persoonlijke situaties etc. etc. Ook 
achten wij het van belang om te bezien wat voor de betreffende persoon haalbaar 
is. Derhalve geen overschatting. Een suggestie voor een tekst in dit kader: De 
Gemeente Altena wil niet graag een sanctie opleggen, wat in het uiterste geval 
noodzakelijk is. Derhalve verzoeken wij u gehoor te geven aan de oproepen van de 
Gemeente. 

- Gezien het feit dat het om nieuwe wetgeving gaat willen wij als adviesraad graag 
regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang. 

- Ten slotte wensen wij u sterkte in het nieuwe jaar met de uitvoering van deze 
wetgeving die niet altijd even makkelijk zal zijn. 

Namens de BASDA, 

Henk Schouwenaars                          Jos Stegeman 
voorzitter                                             lid 
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