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Onderwerp: uitstel Wet Inburgering 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Het college heeft uw raad op 19 februari jl. geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 

invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Met deze brief willen wij u inlichten over het uitstel van 

de invoering van de Wet Inburgering en de gevolgen hiervan.  

Uitstel invoering Wet Inburgering 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd 

waarin hij aangeeft dat de invoering van de Wet Inburgering wordt uitgesteld. Aanvankelijk was het 

de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2021 in werking zou treden. Voor een aantal 

zaken is echter meer tijd nodig. De onderhandelingen met de VNG over het budget dat gemeenten 

van het rijk ontvangen om de nieuwe inburgeringstaken uit te voeren zijn nog niet afgerond. Ook 

wordt nog gewerkt aan de uitwerking van het wetsvoorstel Inburgering  in lagere wetgeving (het 

Besluit en de Regeling Inburgering).  De minister heeft daarom besloten om de wet een half jaar 

later in te voeren, namelijk per 1 juli 2021. De ambitie is om het wetsvoorstel voor de zomer aan 

te bieden aan de Tweede Kamer.  

 

Knelpunt financiering project ‘Meer doen met nieuwkomers’ 

Er ontstaat door de latere invoering van de wet een knelpunt in de financiering van het project 

‘Meer doen met nieuwkomers’. Nieuwkomers krijgen al tijdens hun inburgeringstraject 

ondersteuning van BWRI bij hun participatie. Doel is dat nieuwkomers actief mee doen en zo snel 

mogelijk zelfstandig hun leven oppakken. Zonder de inzet van dit project kunnen nieuwkomers pas 

na afronding van hun inburgeringstraject starten met hun participatie. Dit terwijl participatie en 

inburgering elkaar juist versterken. 



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 31 maart 2020 

 Zaak: 2020-004464 

 

 

Het project wordt nu gefinancierd uit de extra middelen die het rijk in 2019 en 2020 beschikbaar 

stelt voor de ondersteuning aan de huidige groep nieuwkomers. De looptijd van dit project is tot 1 

januari 2021. De financiering van dit project is gewaarborgd tot deze datum. Er is € 60.000 nodig 

om dit project in het eerste half jaar van 2021 te continueren. 

 

Extra middelen in afwachting van invoering van de wet Inburgering 

De VNG is in gesprek met het ministerie over het beschikbaar stellen van extra middelen voor de 

ondersteuning van de nieuwkomers in de eerste helft van 2021. Zonder extra middelen van het rijk 

zullen we óf op zoek moeten naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor het project  ‘Meer 

doen met nieuwkomers’ binnen het re-integratiebudget óf we moeten stoppen met het project.  

Dit laatste is niet wenselijk omdat het project anticipeert op het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook 

kan het voortijdig stopzetten van de dienstverlening ertoe leiden dat nieuwkomers langer dan 

nodig afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering wat uiteindelijk leidt tot meer kosten voor de 

gemeente.  

 

Vervolg 

Samen met andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio gaan we op het ingezette tempo verder 

met de voorbereidingen op de invoering van de Wet Inburgering. Na afronding van de parlementaire 

behandeling van het wetsvoorstel bieden we uw raad een beleidsnotitie aan waarin we een voorstel 

doen voor de uitvoering van de Wet Inburgering in Midden-Groningen. Ook zullen we u adviseren 

over de financiering van het project ‘Meer doen met Nieuwkomers’ voor het eerste half jaar van 

2021.  U kunt de notitie in de maand december verwachten. 

We gaven eerder in de brief van 19 februari jl.  aan dat u de notitie in de maand mei 2020 zou 

ontvangen. Nu het rijk de financiële en inhoudelijke kaders van de wet later vaststelt, schuift ook 

onze planning op.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


