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Geachte voorzitter en leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda vraagt uw advies over de beleidsontwikkeling 

voor de Wet Inburgering 2021 en voor de aanpak van de Ondertussengroep. 

 

Aanleiding  

Op 30 november 2021 is bijgevoegde brief verstuurd vanuit de Gemeente Gouda aan de GASD met als 

onderwerp de nieuwe Wet Inburgering 2021. De intentie van deze brief was om de GASD en de GCR te 

betrekken bij gekozen werkwijze rondom Inburgering en een eerste stap te zetten richting het aanvragen 

van een advies.  

Op 8 maart 2022 is het college van B&W akkoord gegaan met het collegevoorstel ‘Adviesverzoek GASD 

inzake implementatie Wet Inburgering’. Het collegevoorstel is toegevoegd als bijlage.  

 

De GASD heeft aangegeven nader betrokken te willen zijn bij het onderwerp statushouders en 

Inburgering. Dit adviesverzoek is een uitwerking van de gesprekken die in 2021 met de GASD 

zijn gevoerd rondom deze thema’s. 

 

 

Adviesverzoek 

Het college verzoekt de GASD om een integraal advies uit te brengen voor beleid over de Wet 

inburgering 2021 (Wi2021). Dit, met een onderzoeksperiode die uiterlijk een half jaar duurt, , met 

specifieke aandacht voor de zogenaamde Ondertussengroep en de Onderwijsroute. 

 

Het college verzoekt de GASD het beleid voor zowel de Ondertussengroep als de statushouders die 

onder de Wi2021 vallen te monitoren en mee te denken over verdere ontwikkeling daarvan. Specifiek 

verzoekt het college de GASD te adviseren rondom een tijdelijke voorziening voor de Onderwijsroute, en 

daarnaast het te formeren beleid voor de Ondertussengroep. Hieraan toevoegend dat het college van 

B&W beperkt wordt in haar bewegingsvrijheid doordat zij aansluit bij de regio Rotterdam inzake de 
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Onderwijsroute, en de beschikbare middelen beperkt zijn inzake de Ondertussengroep. Gezien de 

huidige (gunstige) ontwikkelingen binnen de Onderwijsroute, zal de behoefte naar advies bij het college 

van B&W voornamelijk bij de Ondertussengroep liggen.  

 

Voor betere uitvoerbaarheid is het voorstel om de adviesvraag tweeledig te maken:  

1. Advies over de Ondertussengroep (Iedereen die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is 

geworden en nog valt onder de oude Wet inburgering), 

2. Advies over de Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering. 

 

Toelichting op het adviesverzoek 

 

Graag willen we met de GASD in gesprek om gezamenlijk tot een concreet adviesverzoek te komen, en 

deze uit te werken tot een onderzoeksvraag. In algemene zin willen we met de GASD onderzoeken hoe 

we het beste beleid kunnen formuleren die ten gunste is voor een goede uitvoering rondom de 

Ondertussengroep en de Onderwijsroute. 

 

Vervolg 

Graag maken wij op korte termijn een afspraak met u om bovenstaand adviesverzoek verder te 

bespreken.   

 

In aanvulling op het adviesverzoek aan de GASD zal het college ook aan de GCR vragen de 

implementatie van de Wet inburgering 2021 te monitoren en gedurende een periode van maximaal één 

jaar te rapporteren en aanvullend advies te geven. 

 

Graag zouden wij uiterlijk 23 mei 2022 uw eerste advies over de Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet 

inburgering ontvangen. 

  

In de bijlage sturen wij u het collegevoorstel ‘Adviesverzoek GASD inzake implementatie Wet 

Inburgering’, de brief ‘Wet inburgering’ en de memo ‘Update onderwijsroute en aanbod 

‘Ondertussengroep’ Wet Inburgering 2021’. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tsjalline Boorsma (via e-mail: 

tsjalline.boorsma@gouda.nl of via bovenstaand telefoonnummer). 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve 
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