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Beantwoording rondvragen 
20R.00733 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Statushouders en inburgering 

Datum  : 06-07-2020 

Contactpersoon : R. van der Steijle 

Tel.nr. : 8894 

E-mailadres : steijle.r@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over 'Raadsinformatiebrief Bestuursovereenkomst 
en planning Wet inburgering U-16 regio' 
 
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CDA tijdens de vergadering van het forum 
Samenleving  van 2 juli 2020. 

 steijle.r@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

1. Waarom heeft de gemeente Oudewater, in tegenstelling tot de gemeente Montfoort en de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, er voor gekozen om de uitvoeringsregie niet bij Ferm Werk 
onder te brengen? 
De nieuwe wet geeft gemeenten de regie over de inburgeraar en het totaalaanbod wat gedaan 
wordt om de inburgeringsplichtige te laten inburgeren. Vanwege de veelheid aan 
(maatschappelijke) partners in de keten en de verantwoordelijkheid die de wet bij gemeenten legt 
heeft de gemeente Oudewater, evenals de gemeente Woerden, besloten de uitvoeringsregie bij de 
gemeente te beleggen. Uiteraard wordt het proces met alle betrokken samenwerkingspartners, 
waarbij Ferm Werk een belangrijke speler is, vormgegeven.  

2. Betekent die keuze dat er ambtelijke capaciteit voor de regierol van Oudewater moet worden 
‘ingekocht’ bij de ambtelijke organisatie van Woerden? Zo ja, welke kosten zijn daaraan 
verbonden? 
Er is een procesregisseur aangesteld om de regierol voor zowel Oudewater als Woerden uit te 
voeren. Deze aanstelling wordt met projectbudget gefinancierd. 

3. Is het college voornemens om het regionaal convenant inkoop ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad van Oudewater? Zo nee, waarom niet? 
Het college is voornemens om de regionale inkoopbehoefte ter besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting in het najaar gebeuren. Het regionale inkoopconvenant 
is hier een praktische uitwerking van, welke wordt vastgesteld via een regionale bestuurstafel, dit 
zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden. Het college zal de raad voorafgaand informeren 
over het regionale inkoopconvenant maar zal deze niet ter besluitvorming voorleggen omdat het 
een praktische uitwerking is van een eerder genomen besluit door de raad.  
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Bijlagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


