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Participatieraad Goirle     

 
 

Betreft   Advies aan het College van de gemeente Goirle                            
inzake Beleidskader Statushouders en inburgeraars 

 
Datum  11 januari 2022 
 
 

 
Aanleiding 

De Participatieraad Goirle is op 23 november 2021 gevraagd te adviseren over het 

beleidskader Statushouders en inburgeraars.  

Hoewel wij in ROSA verband al in een vroeg stadium goed geïnformeerd waren over 

de Verhoogde Taakstelling 2021 (vanuit het COA) en over de Veranderopgave 

Inburgering (middels de regionale startnotitie) heeft de gemeente ons lang in 

onzekerheid gelaten over de (nog vast te stellen) lokale beleidskaders. Echter begin 

november j.l. hebben wij de eerste conceptversie van het lokale beleidskader mogen 

ontvangen. De Participatieraad heeft op 01 december 2021 een voorlopige reactie 

gegeven op dit concept. Diverse punten zijn overgenomen in het definitieve 

beleidskader. 

In het beleidskader wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente Goirle 

inburgering en de begeleiding van statushouders en gezinsmigranten wil vormgeven. 

Aansluitend op wat er op regionaal niveau geregeld gaat worden, wordt de lokale 

aanpak (namelijk intensieve begeleiding, regierol en de ketenaanpak vanuit de 

gemeente en de begeleiding vanuit lokale partners) beschreven. Ook is de relatie 

met andere beleidsterreinen opgenomen, zoals de Participatiewet en huisvesting.   

Wij zijn blij te constateren dat de kern van de dienstverlening voor de komende jaren, 

de door de gemeente in 2019 gestarte Integrale aanpak is. Met deze Integrale 

aanpak wil de gemeente statushouders met een Participatiewet-uitkering intensief 

begeleiden om te integreren, zelfredzaam te worden en duurzaam aan het werk te 

gaan. De uitvoering van de Wet inburgering 2021 zal hierop aansluiten.  

Om de uitvoering van dienstverlening goed neer te zetten vinden er nu en in de 

komende maanden vele werksessies plaats met verschillende partners, zoals 

Contour de Twern, WerkvloerTaal en het Refugee Team. Er is afgesproken dat de 

Participatieraad regelmatig wordt bijgepraat over de stand van zaken van de 

uitvoering. De Participatieraad denkt hierin mee vanuit de praktijk en het perspectief 

van de inburgeraar en de vrijwilligers en zal naar hun ervaringen vragen. 
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Advies 

In aanvulling op/uitwerking van onze voorlopige reactie hebben wij mede tegen de 

achtergrond van de gedragen visie in de regio t.a.v. een vroegtijdig, integraal en 

doorlopend aanbod, op basis van landelijke pilots over Inburgering de volgende 

aanbevelingen: 

• Zorg dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor een passend aanbod 

voor alle statushouders en gezinsmigranten.  

• Borduur voort op wat er binnen de pilot Inburgering+ (en in Goirle met de 

integrale benadering) is opgebouwd. 

• Bouw in het inburgeringsaanbod voldoende ruimte in voor flexibiliteit. 

• Zorg voor passend aanbod voor alle statushouders binnen de Z-route.  

• Investeer nóg meer in de samenwerking met betrokken werkgevers. 

• Investeer in de functie van klantregisseur (kwantitatief, kwalitatief, continuïteit) 

• Maak tijd beschikbaar om van elkaar te leren (in de keten) en om 

samenwerking te bevorderen. 

• Zorg voor duidelijke informatievoorziening aan statushouders over het 

inburgeringsproces. 

• Zorg voor het ontwikkelen van draagvlak binnen de Goirlese samenleving. 

• Er wordt onterecht vanuit gegaan dat gezinsmigranten meegaan in de 

ontwikkeling van de statushouder. Maak budget vrij om aan de 

gezinsmigranten een gelijkwaardig traject als de statushouder te bieden.    

Ook voor de gezinsleden van statushouders is het van essentieel belang dat 

zij maatschappelijk participeren en “meedoen in de Goirlese samenleving” 

(doelstelling Goirle Glanst). 

 

Tot zover ons advies.              
 


