
Geachte heer Van Dijk, 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor het onderzoek dat u heeft ingesteld met betrekking 

tot taalbeheersing van toekomstige Rotterdamse inburgeraars in de nieuwe Wet Inburgering. 

Ik heb uw brief en het adviesrapport d.d. 7 oktober ontvangen en met belangstelling gelezen. 

Vooral het verhaal van Khalid is treffend voor de uitdagingen waarmee inburgeraars mee te 

maken krijgen.  

Met de gemeentelijke regierol in de nieuwe Wet inburgering gaat de gemeente, samen met de 

uitvoerende en maatschappelijke partners, de nodige ondersteuning en begeleiding bieden 

aan inburgeraars bij het realiseren van hun ambities. Het doel is zo snel en optimaal mogelijk 

mee laten doen in de samenleving.     

In uw rapport geeft u een negental adviezen voor de voorbereiding op en de uitvoering van de 

nieuwe Wet. De adviezen zijn duidelijk en ik kan u informeren dat op advies met nummer 7 na, 

deze punten zijn opgenomen in de Rotterdamse Aanpak Inburgering. De reden dat advies 7 

over onafhankelijke cliëntenondersteuning niet is opgenomen, is dat Rotterdam met 

gespecialiseerde consulenten werkt die goed op de hoogte zijn van de kwetsbare positie van 

de inburgeraars en daarvoor getraind zijn. Bij de ondersteuning en begeleiding staat maatwerk 

en de inburgeraar centraal.  

Mocht de inburgeraar niet tevreden zijn over de ondersteuning en begeleiding bestaat de 

mogelijkheid om de klachtenprocedure te volgen. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden 

waar inburgeraars onafhankelijke hulp kunnen inschakelen zoals Sociaal Raadslieden, 

Ombudsman, etc.  

Op woensdag 8 december a.s. zal de raadscommissie Werk, Inkomen, Integratie, 

Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA) de Rotterdamse Aanpak Inburgering en ook 

het 3e voortgangsbericht implementatie nieuwe Wet agenderen/behandelen. De documenten 

die geagendeerd worden, stuur ik u toe als bijlage ter kennisgeving. 
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Tot slot geeft u aan dat u de komende twee jaar de praktijk zult monitoren. Ik zie uit naar uw 

bevindingen. Elke ervaring en feedback die de gemeentelijke dienstverlening kan verbeteren is 

meer dan welkom. Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet,  
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