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Geacht College, 

In onze vergadering van 20 december 2021 hebben wij de Beleidsnota nieuwe wet 
inburgering 2022 en de Beleidsregels Inburgering 2022 aan de orde gehad. Daar zowel de 
wet als de beleidsregels de gemeente weinig of geen ruimte geeft voor een eigen invulling, 
onthouden wij ons daarover van advies. 
De uitvoering is een taak van de gemeente en wellicht zijn er mogelijkheden om trajecten 
welke aan inburgeraars worden geboden tegelijkertijd ook aan arbeidsmigranten aan te 
bieden. 
 

 

 

Bij brief van 13 mei 2019 hebben wij u in een ongevraagd advies gewezen op de noodzaak 
van een integratiebeleid voor arbeidsmigranten en met name voor Polen welke zich steeds 
meer definitief of tijdelijk in Bernheze huisvesten. Naast huisvesten van deze  groep zijn 
zaken als een goede kennis van onze taal, werk, welzijn, integratie en participatie van groot 
belang en dat zijn allemaal trajecten welke bij inburgering ook aan de orde komen. 

In uw antwoord van 28 november 2019 gaf u aan dat de gemeenteraad in oktober een plan 
van aanpak voor arbeidsmigrantenbeleid had vastgesteld en dat in december 2019 
gesprekken zouden worden gevoerd met huisvesters, omwonenden en arbeidsmigranten. U 
gaf aan dat in het plan van aanpak ook in een helpdesk was voorzien met informatie over 
taalles en algemene info en ook gaf u aan hoe u integratie en leefbaarheid zou kunnen 
versterken. Wellicht kunt u ons informeren hoe een en ander is verlopen? 
Uit de NTI Regionaal handelingsperspectief huisvesting, integratie en participatie voor 
internationale werknemers van 21 september 2019  lezen wij dat u het 
handelingsperspectief wilt meenemen in een plan van aanpak voor de implementatie van 
het arbeidsmigrantenbeleid en zo mogelijk op elkaar laat aansluiten. 
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Het inburgeringsstelsel is vormgegeven in drie leerroutes (taalniveau, onderwijsroute en 
zelfredzaamheidsroute) en daarnaast moet de gemeente ook het participatie traject 
(kennismaken met eigen gemeente) aanbieden, evenals de Module Arbeidsmarkt en 
Participatie. Via het PVT maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden: 
vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Allemaal zaken welke voor de 
arbeidsmigranten in onze gemeente, voornamelijk Polen, van eminent belang zijn. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

Wij vragen u uitdrukkelijk om bij de uitvoering van de trajecten zoals in de Wet Inburgering 
zijn genoemd voor inburgeraars ook de arbeidsmigranten uit onze gemeente te betrekken, 
zodat voor beide groepen op een efficiënte manier de beste resultaten kunnen worden 
gehaald. 

Wij hebben dit advies in afschrift gezonden aan de Adviesraad Sociaal Domein van de 
gemeente Meierijstad. 

Wij zien uw reactie op dit advies graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
       

c.c.: ASD Meierijstad, Marije Gerfen 


