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Onderwerp: reactie op advies WMOAdviesraad Aanpassing 

Afstemmingsverordening en Re-integratieverordening. 
 
 
 
Geachte heer Steegstra, 
 
Op 4 juli 2016 heeft u ons een advies gestuurd betreffende de Aanpassing Afstemmingsverordening en Re-
integratieverordening gemeente Tynaarlo.  
In uw advies geeft u aan dat u begrijpt dat de gemeente niet meer beleidsvrijheid heeft dan alleen het invoeren 
van de waarschuwing en de verordening in die zin moet worden aangepast. U geeft expliciet hierbij aan dat het 
vanzelfsprekend is dat  de gemeente zich er vooraf van overtuigd dat de afspraken persoonlijk worden gemaakt 
en de bedoeling voor de betrokkene volstrekt duidelijk is. 
 
In uw advies gaat u ook inhoudelijk in op de uitwerking van de Taalwet. U geeft een aantal mogelijkheden aan 
op welke wijze Nederlandse les uitgevoerd kan worden in het kader van inburgering. U adviseert om specifiek 
voor statushouders op korte termijn lokale inburgeringsprogramma’s ‘op maat’ te faciliteren. 
 
Onze reactie. 
Wij zullen bij Werkplein Drentsche Aa de vanzelfsprekendheid over de afspraken en dat deze voor betrokkene 
helder zijn, nog eens benadrukken. 
 
Uw advies om specifiek voor statushouders op korte termijn lokale inburgeringsprogramma’s ‘op maat’ te 
faciliteren willen we nader gaan uitzoeken. We willen gaan kijken wat mogelijk is binnen de wettelijke 
verplichtingen en welke ‘creatieve bijdrage’ – zoals u het noemt – geleverd kan worden door allerlei organisaties 
én, wat ons betreft, ook de inwoners van Tynaarlo. De pas gestarte Tussenvoorziening kan hiervoor een goede 
impuls bieden. 
 
Gezien de aanstaande zomerperiode, stellen wij u voor om medio september hierop nader bij terug te komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 


