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Geachte Adviesraad, 

Hartelijk dank voor uw positieve reactie op de Visie op de Veranderopgave Inburgering. U ondersteunt 
de Visie van harte en gaat er vanuit dat ook het plan van aanpak uitvoeringspraktijk Inburgering aan u 
ter advies voorgelegd gaat worden. Wij willen u dit plan van aanpak graag als het af is ter kennisname 
toesturen. Informeel ontvangen wij graag uw reactie op dit plan en stellen wij uw meedenken op prijs. 
Echter, omdat het om een uitvoeringsplan gaat, verwachten wij geen formeel advies van u op dit plan. 

Daarnaast maakt u in uw reactie een tweetal inhoudelijke opmerkingen: 
1. U pleit voor een zo maximaal mogelijk onafhankelijke positie van de voorgenomen coach 

statushouders. Maassluis ziet die onafhankelijke positie gewaarborgd worden door deze te 
plaatsen onder de Maatwerk dienstverlening van de gemeente Maassluis. 

2. Met betrekking tot het Persoonlijk Inburgering Plan (PIP) adviseert u om expliciet de rechten, 
maar zeker ook de plichten die aan het inburgeringsproces zijn verbonden op te nemen. Dat zal 
zeker gebeuren, aangezien dit ook een eis is die de nieuwe Wet inburgering stelt. 

Tot slot verwijst u naar de mogelijkheid dat Maassluis deelneemt aan een pilot voorinvoering 
Inburgering en dat u hoopt dat Maassluis in de gelegenheid is om hieraan deel te nemen. Zoals u zelf al 
stelt, hangt dit af van de financiën die wij hiervoor tot onze beschikking krijgen. Inmiddels is bekend dat 
het Rijk hiervoor twee keer € 20 miljoen in de jaren 2019 en 2020 voor gemeenten ter beschikking stelt. 
In het raadsvoorstel bij de Visie op de Veranderopgave inburgering zullen wij de raad vragen een deel 
van dit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een dergelijke pilot als verdere externe 
financiering in de vorm van projectsubsidies uitblijft. 

Namens het college dank ik u nogmaals hartelijk voor uw reactie. 
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