
Raadsvragen Samen Stichtse Vecht d.d. 22 november 2022

1. Graag ontvangt mijn fractie het advies van de adviesraad sociaal domein en de reactiematrix 
van het college.

Antwoord:
Bijgevoegd is het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), alsmede de reactie op het 
advies van de ASD inclusief de volgende bijlagen: 
a. Aangepaste beleidsregels
b. Infographic Wet Inburgering 2021

2. Verder ontvangen wij graag een overzicht van de aanpassingen t.o.v. de oude situatie.

Antwoord:
Het nieuwe artikel in de afstemmingsverordening was niet aan de orde in de “oude” Wet 
inburgering. Er is dan ook geen aanpassing t.o.v. de oude situatie.

3. De raad heeft bij motie Slim Vertrouwen een aantal suggesties gedaan t.a.v. de communicatie 
met de doelgroep.  Op welke wijze is de motie ook in deze situatie toegepast?

Antwoord:
Inburgeringsplichtigen worden geïnformeerd over de inhoud van het inburgeringstraject. Er is 
een “regeldag” waarin de zowel de rechten als de plichten worden besproken. Indien nodig 
wordt de hulp van een tolk ingezet. De communicatie richting de inwoner is geformuleerd in 
duidelijke taal (B1). 

4. Destijds vertelde oud wethouder Veneklaas dat er een pilot gedaan werd met het sturen van 
sms-jes. Kunnen wij de evaluatie van die pilot ontvangen?

Antwoord:
In plaats van een pilot is de volgende werkwijze ingevoerd. 
Afspraken met inwoners worden vastgelegd in een reserveringssysteem, JCC.
Inwoners van de gemeente, dus ook de inburgeringsplichtigen, krijgen via dit systeem 
automatisch een afspraakherinnering , 24 uur voorafgaande aan de afspraak. 

5. Zijn er evaluaties door de jaren heen gemaakt van de begeleiding door Welzijn SV.? Deze 
zouden wij graag ontvangen.

Antwoord: 
Deze informatie hebben wij op dit moment niet tot onze beschikking, wij hebben hierover 
contact ogenomen met Welzijn Stichtse Vecht. 
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6. Wij zijn nl zeer benieuwd naar de aantallen, de kosten, de gemiddelde begeleidingsduur en de 
effectiviteit van de begeleiding. 

Antwoord:
Zie antwoord onder 5. 

7. Zijn er van de afgelopen jaren klanttevredenheidsonderzoeken gehouden? of is er informatie 
over: Voelen statushouders zich in voldoende mate begeleid en geïntegreerd? Kunnen zij in 
voldoende mate meedraaien in onze samenleving?

Antwoord:
Zie antwoord onder 5.
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