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Reactie college advies ASDE

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u een reactie geeft op de Wijzigingsverordening Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Ede 2017.

Het college constateert dat u de wijzigingen in de afstemmingsverordening kunt onderschrijven. Graag gaat 
het college in op een aantal opmerkingen en adviezen van uw kant.

Duidelijke communicatie
Vast onderdeel van de uitkeringsverstrekking is vroeg in het proces helder te vertellen wat het college 
verwacht van onze inwoner. In een vroeg stadium voorlichten en de communicatie af te stemmen op de 
inburgeraar draagt in de visie van het college bij aan de nalevingsbereidheid van verplichtingen.

Ontzorgen op maat
De inzet van het college is erop gericht de zelfredzaamheid van de inburgeraar te bevorderen, zodanig dat 
ontzorgen na zes maanden niet meer nodig is. Het college is zich ervan bewust dat dit een complex proces 
is dat vraagt om maatwerk. De begeleiding is hierop ingesteld. Het college verwacht hiervan ook een positief 
effect in het voorkomen van mogelijke sancties. Na de verplichte termijn van zes maanden wordt bekeken of, 
en zo ja in hoeverre, de begeleiding op maat dient te worden voortgezet. Hiermee wil het college 
benadrukken dat het verlopen van de termijn niet inhoudt dat de inwoner in het inburgeringsproces op 
zichzelf aangewezen zal zijn.

Evaluatie
Wanneer evaluatie van het nieuwe inburgeringsbeleid aan de orde is zal toepassing van de afstemming 
worden meegenomen in de evaluatie.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
thouders,

de secretaris
mr. L.J. Verhuist, 
de burgemeester
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