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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Addendum Inburgering bij DVO 2021-2022 MGR
Kernboodschap
Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet beoogt een versnelde
en volwaardige integratie van statushouders in onze samenleving, waarbij participatie en
werk voorop staan. WerkBedrijf is daarbij een belangrijke partner. Samen met de andere
gemeenten in onze arbeidsmarktregio leggen wij de afspraken hierover vast in het
‘Addendum Inburgering’ bij de lopende dienstverleningsovereenkomst 2021-2022.
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Aangaan dienstverleningsovereenkomst MGR voor 2021 en 2022

Toelichting
In december 2019 stelde de raad voor vier jaar het beleidskader ‘Werk voorop!’ vast. Het
is de bevoegdheid van het college deze kaders nader in te vullen in de vorm van een
DVO. In de lopende twee jarige DVO met de MGR (bijlage 1) is in artikel 16, lid 2 onder b
vastgelegd dat “het dagelijks bestuur van de MGR voor het zomerreces 2021 bij
gemeenten inventariseert of er behoefte is de lopende overeenkomst te actualiseren per
1 januari 2022”. In de BestuursCommissie Werk van de MGR van 3 juni 2021 is naar
aanleiding van de bespreking in het (regionale) portefeuillehoudersoverleg Werk en
Inkomen geconstateerd dat de lopende DVO ongewijzigd kan worden voortgezet.
Uitzondering hierop zijn de mogelijke aanvullingen op artikel 3 lid 12 van de lopende
DVO in verband met de invoering vanaf 1 januari 2022 van de nieuwe Wet Inburgering.
Deze aanvullingen worden nu, voor alle bij WerkBedrijf aangesloten gemeenten,
vastgelegd in het Addendum Inburgering (bijlage 2).
Gevolgen
In de DVO leggen de colleges en de MGR gezamenlijk de nadere afspraken vast die
voortvloeien uit de beleidskaders die de gemeenteraden gezamenlijk vaststellen. In de
beleidsnota “Werk voorop!” benoemden de raden statushouders reeds als prioritaire
groep voor de arbeidsbemiddeling.
De nieuwe Wet Inburgering benadrukt het belang van een snelle en volwaardige
integratie. Daarbij betrekt de gemeentelijke casusregisseur alle leefdomeinen, bieden we
intensieve begeleiding en is een vloeiende samenwerking tussen alle betrokken partijen
noodzakelijk. WerkBedrijf heeft daarin een belangrijke rol: betaald werk is immers de
beste weg naar integratie. WerkBedrijf heeft daar in de afgelopen jaren, ook voor wat
betreft deze specifieke groep, al veel ervaring in opgebouwd. In het addendum leggen we
met WerkBedrijf een intensievere dienstverlening en samenwerking vast.
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Communicatie
Niet van toepassing.
Uitvoering of Vervolgstappen
•
•
•

Het Addendum is ondertekend en toegestuurd naar de MGR
Gemeenten en WerkBedrijf zullen begin 2022 nader invulling geven aan met name
artikel 3 en 4 van dit Addendum
In de tweede helft van 2022 evalueren we de tot dan toe aangeboden
dienstverlening. Dit gebruiken we voor een nieuw op te stellen DVO voor de jaren
hierna.

Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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