
 

Pagina 1 van 2 

 

Raadinformatieavond Regio Alkmaar woensdag 4 november ‘20 
 
De Raadsgroep Regio Alkmaar nodigt u, de raadsleden en commissieleden uit de zeven gemeentes, 
van harte uit voor deze Regioavond. 
 
Locatie: Via Zoom. Op de dag van de vergadering ontvangt u via uw griffie de inloggegevens. 
Aanvang: digitale inloop vanaf 19.10 uur, start programma om 19.30 uur 
 
PROGRAMMA  
 
19.10 uur Digitale inloop met eigen koffie en thee  
 
19.30 uur Opening door Joke van Ruitenbeek (lid Raadsgroep)  
 
19.35 - 20.45 uur Doordecentralisatie Beschermd Wonen 
Alle gemeenten zijn vanaf 1-1-2021 verantwoordelijk voor Beschermd Wonen  
Beschermd Wonen is sinds de decentralisatie van de Wmo in 2015 een taak van de centrumgemeente 
Alkmaar. Alkmaar ontvangt hiervoor ook de middelen (rond de 20 miljoen jaarlijks, voor ruim 400 
clienten). De middelen en de verantwoordelijkheden gaan gefaseerd over naar alle gemeenten. De 
besluitvorming, met name over de budgetten die voor de gemeenten ter beschikking worden gesteld, 
is nog niet afgerond. 
 Vanuit het Rijk wordt dringend geadviseerd om regionaal samen te gaan werken. 
 
In een interactieve sessie worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en input 
te geven op deze nieuwe 'doordecentralisatie'. 
 
In de algemene inleiding wordt toegelicht wat Beschermd Wonen is, wat de achtergrond is van de 
doordecentralisatie en welke uitdagingen er liggen voor de gemeenten. Vervolgens zijn er drie 
interactieve sessies en tot slot wordt de opbrengst uit de drie sessie met elkaar gedeeld. 
 
Aan het eind van Q1/begin Q2 2021 wordt een raadsvoorstel over de doordecentralisatie en de 
samenwerking geagendeerd.    
 

• 15 minuten presentatie 
• 20 minuten 1e ronde deelsessie, 3 ‘tafels’ begeleid door experts 
• 15 minuten 2e ronde deelsessie, 3 ‘tafels’ begeleid door experts 
• 20 minuten plenair gesprek 

 
20.50 – 21.40 uur Nieuwe inburgeringswet  
Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de belangrijkste veranderingen die gaan plaatsvinden 
in de inburgering en welke verantwoordelijkheden de gemeente gaat krijgen. 

Want per 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Bij het huidige stelsel heeft de 
nieuwkomer zelf de verantwoordelijkheid om de inburgering vorm te geven. Echter bij de nieuwe 
inburgeringswet komt die verantwoordelijk bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat over de inrichting van het stelsel. Door de uitvoering bij de 



 

Pagina 2 van 2 

 

gemeente te beleggen is het de bedoeling dat er een betere verbinding binnen het brede sociale 
domein ontstaat.  

 

De taken die bij de gemeenten komen te liggen zijn: 

1. Brede intake 
Het voeren van een brede intake door de klantmanager en vervolgens het opstellen van 
inburgeringsplan(PIP) 

2. Inburgeringsaanbod  
In het nieuwe stelsel is de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod zowel op 
het gebied van taal als maatschappelijke begeleiding. 

3. Ontzorgen van statushouder 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiële ontzorging van bijstandsgerechtigde 
statushouders tijdens de eerste 6 maanden van hun verblijf in de gemeente. 
 

• 5 minuten introductie bestuurder 
• 15 minuten presentatie 
• 30 minuten vragen, opmerkingen en plenair gesprek 

 
 
21.40 Sluiting 
 


