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Onderwerp: Voorbereiding Wet Inburgering 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 
Het rijk is van plan om het huidige inburgeringsstelsel aan te passen. Het huidige stelsel voldoet 

namelijk niet. Uw raad is bij de behandeling van het re-integratiebeleid geïnformeerd over de 

nieuwe taken van de gemeente. In deze brief delen wij graag de stand van zaken rondom de 

besluitvorming van de nieuwe Wet Inburgering, hoe wij ons voorbereiden en hoe wij u willen 

betrekken bij de invoering van de wet.  

 

Nieuw stelsel in het kort 

Gemeenten krijgen in het voorgestelde stelsel een sleutelrol bij de begeleiding van 

inburgeringsplichtigen. De nieuwe Wet Inburgering is gebaseerd op 5 kernprincipes: tijdig starten, 

snelheid, maatwerk, dualiteit en kwaliteit.  

Er is een doorlopende leerlijn in de inburgering vanuit de opvang door het COA. Al tijdens het 

verblijf op een asielzoekerscentra van COA wordt gestart met een intake, waardoor inzicht komt in 

de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van een statushouder. Iedere statushouder krijgt een 

Plan Inburgering en Participatie (PIP) waarin afspraken zijn opgenomen over de thema’s 

inburgering, participatie, financieel ontzorgen en begeleiden. Leren en participeren gaan hand in 

hand.  

De gemeente is verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod aan inburgeringsplichtige 

asielstatushouders. Op basis van de brede intake wordt in het PIP vastgelegd welke route de 

inburgeraar gaat volgen: de reguliere inburgeringsroute (B1 route), de onderwijsroute of de 

Zelfredzaamheidsroute. De gemeente monitort de voortgang en handhaaft waar nodig.  

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een inburgeringstraject aan 

gezinsmigranten. Dit zijn mensen die naar Nederland komen om herenigd te worden met een 
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partner of een ouder. Deze groep bekostigt zelf hun inburgering. De gemeente biedt wel 

onderdelen van de inburgering aan, namelijk het participatieverklaringstraject en de module 

Arbeidsmarkt en Participatie. Gezinsmigranten krijgen ook een PIP en ondersteuning van de 

gemeente gedurende hun inburgering. De gemeente bewaakt of er voldoende inspanningen worden 

gedaan en kan boetes opleggen als niet voldaan wordt aan de verplichtingen. 

 

Stand van zaken besluitvorming Wet Inburgering 

Het rijk hanteert een ambitieuze planning voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Het is 

de bedoeling dat de wet in werking treedt op 1 januari 2021. Het kabinet streeft ernaar dat de 

parlementaire behandeling is afgerond voor de zomer. Er is nog geen overeenstemming tussen de 

VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van het budget dat 

het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van hun nieuwe taken. De minister is nu op zoek naar 

extra financiële middelen. Ook stelt de VNG een kritische kanttekening bij de mate waarin 

gemeenten in staat zijn om de regierol voor de inburgering in te vullen. Allerlei taken in het 

nieuwe stelsel zijn verdeeld over een groot aantal overheidsinstanties. Het Rijk is 

stelselverantwoordelijk, de gemeente heeft de regie, het COA zorgt voor opvang, de gemeente 

sanctioneert maar ook de DUO handhaaft, en verder zijn er inspecties die toezicht houden. De VNG 

ziet graag dat er een meer logische en heldere taakverdeling komt met een centrale regierol voor 

gemeenten. Verder vindt de VNG dat gemeenten te weinig regelmogelijkheden heeft bij de 

uitvoering van de wet. De VNG heeft toegezegd dat zij parallel aan de besprekingen over de 

financiële middelen blijft meewerken aan de invoering van het nieuwe stelsel zodat deze kan 

ingaan per 2021.  

 

Voorbereiding 

Onze gemeente bereidt zich samen met alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio voor op de 

invoering van de wet. We doen onderzoek naar effectieve werkwijzen en we verkennen waar we bij 

de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe wet (sub)regionaal kunnen samenwerken. Eén van de 

onderdelen waarop we willen samenwerken is de inkoop van het inburgeringsaanbod. Voor een 

groot deel kunnen we het aanbod zelf organiseren. Andere onderdelen zoals taalonderwijs en de 

onderwijsroute moeten we inkopen op de markt. Gezien het volume van de in te kopen diensten is 

het wenselijk om samen met andere gemeenten in te kopen. We verwachten jaarlijks ongeveer 50  

inburgeringstrajecten af te nemen voor alle leerroutes Hiervan zijn 30 inburgeringstrajecten voor 

asielgerechtigde statushouders en 20 trajecten voor gezinsmigranten. Gezinsmigranten betalen zelf 

hun inburgering en hebben zelf de keuze bij welke aanbieder ze een traject volgen. In de meeste 

gevallen zullen de gezinsmigranten gebruik maken van het aanbod van de gemeente.   

Bij de voorbereiding houden we rekening met de kaders die de raad bij de vaststelling van het re-

integratiebeleid heeft vastgesteld. Het eerste kader is dat we voortborduren op de werkwijze van 

het project ‘Meer doen met nieuwkomers’. De werkwijze van dit project anticipeert op het nieuwe 

stelsel. (Asiel)statushouders met een bijstandsuitkering krijgen al tijdens hun inburgeringstraject 

ondersteuning van BWRI bij hun participatie zodat zij actief mee doen en zo snel mogelijk 

zelfstandig hun leven kunnen oppakken. Het tweede kader is dat we de nieuwe taken uitvoeren 

binnen het budget dat we hiervoor ontvangen van het rijk. Het financieel kader is nog steeds 

onduidelijk. Het risico is dat we uiteindelijk onze ambities neerwaarts moeten bijstellen als het 
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budget niet toereikend is.  

 

Deelname pilot zelfredzaamheidsroute 

Het rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om alvast te experimenteren met de 

nieuwe inburgeringswet. Gemeenten konden een aanvraag indienen voor deelname aan een pilot. 

Onze gemeente heeft zich succesvol aangemeld voor de pilot zelfredzaamheidsroute (Z-route) door 

een plan in te dienen. De Z-route is voor inburgeringsplichtigen bij wie tijdens de intake wordt 

geconstateerd dat zij moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 

inburgeringsplichtigen die analfabeet, laaggeschoold of onvoldoende leerbaar zijn om Nederlands 

te leren. Deze groep inburgeraars wordt in het huidige stelsel vaak ontheven van de 

inburgeringsplicht op basis van aantoonbaar geleverde inspanning. Met de Z-route krijgt de 

inburgeringsplichtige een passend aanbod naar vermogen. Het ministerie laat de resultaten van de 

pilot onderzoeken en deelt deze met andere gemeenten.    

Met de pilot kunnen we 25 statushouders die een ontheffing hebben gekregen van de 

inburgeringsplicht extra ondersteuning bieden. Het gaat om een kwetsbare groep die in een 

moeilijke positie zit omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.  

Deelnemers krijgen praktische taallessen en leren zaken als gezond leven, kinderen helpen op 

school, een sociaal netwerk opbouwen en inzicht krijgen in de financiële administratie. Naast de 

lessen gaan zij deelnemen aan activiteiten. Die verschillen per deelnemer zijn afhankelijk van hun 

mogelijkheden. Het kan gaan om betaald werk, een stageplaats, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld 

helpen op de school van de kinderen. BWRI voert het plan uit samen met Noorderpoort, Humanitas, 

Kwartier Zorg en Welzijn en Werkpro. We zetten ook culturele verbinders uit de doelgroep in. We 

ontvangen een budget van € 275.000 voor de uitvoering van dit plan. Bij de vaststelling van de 

Voorjaarsnota wordt de begroting 2020 hierop aangepast.  

 

Betrokkenheid raad 

We betrekken uw raad bij de invoering van de Nieuwe Wet Inburgering in Midden-Groningen. In mei 

bieden wij u een beleidsnotitie aan waarin wij een voorstel doen voor de wijze waarop wij invulling 

willen geven aan de uitvoering van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de Wet 

Inburgering.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


