
Aan:  Gemeente Haaksbergen,  

College van B&W 

t.a.v. mevrouw L. Balci 

medewerker sociaal domein 

Postbus 102 
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Van:   Participatieraad Haaksbergen 

Haaksbergen  06-10-2021 

Onderwerp:   Advies Subsidieregeling Z- route Inburgering  subregio Midden Twente 

 

Geacht College, 

Geachte mevrouw Balci, 

 

Aanleiding 

Op 15 september ontving de Participatieraad Haaksbergen via de mail het verzoek om advies te 
geven over de ontwerp subsidieregeling Z-route inburgering. 

We ontvingen de volgende documenten: 

De subsidieregeling Z-route subregio Midden-Twente; 

Het advies/besluit van de B&W vergadering dd. 21-09-2021. 

 

Overwegingen/vragen 

De documenten geven een helder inzicht in de wijze waarop de subregio de inburgering via de Z-
route wil gaan regelen en welke eisen gesteld gaan worden aan de uitvoerder(s) die bij deze regeling 
zijn/worden betrokken. Naar aanleiding van de stukken hebben we een paar aanvullende 
opmerkingen/vragen:. 

1. De Participatieraad is erg ingenomen met het uitgangspunt: (taal)leren door doen. De 
combinatie van taalleren  en participatieactiviteiten kan, zeker voor de doelgroep van de Z-
route zeer stimulerend werken.  

2. Ons is niet duidelijk wat  de duur van een traject is. Zijn daar geen termijnen voor 
vastgesteld? Is de duur van een traject afhankelijk van de inzetbaarheid en/of leerbaarheid 
van de inburgeraar? Is er een minimum/maximum termijn waarbinnen een traject moet 
worden afgerond? 

3. Is er een minimum/maximum aan het aantal per week aangeboden uren voor dit traject? 



4. Een traject van 800 uur taalles wordt in de Z-route gecombineerd met  800 uur 
participatieactiviteiten. Ervan uitgaande dat wordt voldaan aan de eisen die aan 
subsidieregelingen gesteld worden, is het dan op grond van dit uitgangspunt mogelijk  het 
beschikbare budget aan te vullen/ te combineren met middelen uit het participatiebudget? 

5. Er is voor een traject in de Z-route € 10.000 beschikbaar. In de regeling wordt een maximum 
tarief van €9000,- per traject beschikbaar gesteld, inclusief leermiddelen en laptops.  Is er 
een reden waarom niet het hele beschikbare bedrag wordt ingezet? 

6. Er wordt in artikel 15.5 gesproken over een contactpersoon die verantwoordelijk is voor alle 
communicatie tussen inburgeraar en gemeente.  
- Het is van belang dat in deze functie niet teveel wisselingen plaatsvinden; continuïteit is 

van groot belang. Bovendien moet deze persoon goed op de hoogte zijn van 
achtergronden, problemen en mogelijkheden van de inburgeraar. Dit lijkt ons een 
vereiste voor een goed traject 

- We nemen aan dat de contactpersoon hierboven genoemd verantwoordelijk is voor alle 
communicatie voor zover die het inburgeringstraject betreft; dus niet voor de 
communicatie over andere onderwerpen tussen gemeente en inburgeraar. 

7. We zijn erg benieuwd hoe, met deze geprognosticeerde aantallen deelnemers, de 
plaatselijke invulling in met name de kleinere gemeenten, zoals Haaksbergen, kan worden 
gerealiseerd. Samenwerking met plaatselijke organisaties is, zeker waar het om de 
participatiecomponent gaat,  wat ons betreft van wezenlijk belang bij inburgering en 
integratie in de woonplaats van de inburgeraar. 

8. De opdracht voor uitvoer van de Z-route wordt voor 4 jaar gegund aan 1 uitvoerder. Is er een 
scenario voor het geval dat zich, gedurende de loop van het contract, omstandigheden 
voordoen waardoor de uitvoerder niet meer in staat is te voldoen aan de verplichtingen? 

 

Advies 

Rekeninghoudend met bovenstaande vragen en opmerkingen menen we positief te kunnen 
adviseren over de voorgestelde subsidieregeling voor de Z-route subregio Midden-Twente. 

Het is van groot belang dat voor deze groep meest kwetsbare inburgeraars zinvolle trajecten kunnen 
worden aangeboden. In de voorgestelde regeling lijken de inhoudelijke mogelijkheden daarvoor 
aanwezig, zeker als er een combinatie van beschikbare middelen uit diverse bronnen mogelijk is. 

 

Uiteraard zijn we graag bereid tot verdere toelichting en bespreking, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Participatieraad Haaksbergen 

B. Exterkate 


