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Geacht college, 
 
De ASD is nauw betrokken geweest bij de opzet van de beleidsnota nieuwe Wet inburgering 
“inburgeren, integreren en participeren 2020-2024”. Het proces is al vroeg in gang gezet en 
gaandeweg gevormd naar de huidige opzet. 
Er is in het plan gekozen voor een Drontense aanpak waarbij de focus ligt op een actieve en 
persoonlijke ondersteuning in een vroeg stadium. De migranten worden meer betrokken bij het 
eigen proces en krijgen meer eigen verantwoordelijkheden. Daarmee hoopt de gemeente Dronten 
op een positieve en coöperatieve houding bij de migranten. 
 
De ASD heeft de kans gekregen om tussentijds vragen te stellen. Dit had betrekking op de 
volgende punten: 

- Gezinsmigranten komen in beeld via de basisregistratie persoonsgegevens 
- Per medio november start een pilot die goed is voorbereid met betrokken partijen 
- De taakstellingen worden grotendeels wettelijk bepaald, maar de gemeente Dronten heeft 

nog wel invloed op de uitvoering - Drontense aanpak 
- Bij eventuele ontheffingen moet de gemeente Dronten een goede onderbouwing kunnen 

geven 
- Er is een basis gelegd voor de sociale coalitie Dronten, gaandeweg zal deze worden 

uitgebreid met betrokken partijen - de ASD heeft hiervoor ook voorstellen gedaan 
- De klankbordgroep is meer dan alleen een “maatje” voor de migrant, hun praktijkervaringen 

worden ook meegewogen door de beleidsmedewerkers in de uitvoering  
- Omdat nieuwe aantallen niet bekend zijn, is het plan gebaseerd op de huidige instroom aan 

migranten 
- Er is een infographic gemaakt - dit geeft in beeld en korte tekst weer wat er in het 

beleidsplan staat 
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Naar aanleiding van onze overleggen en de antwoorden op onze vragen besluiten wij tot een kort 
en bondig positief advies op de beleidsnota nieuwe Wet inburgering “inburgeren, integreren en 
participeren 2020-2024”. 
 
Wij zijn uiterst tevreden over de manier van communiceren en de voortvarende aanpak en wensen 
het team succes toe bij de uitvoering. 
 
 
Vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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