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Amendement - Handhaving binnen de Wet inburgering 2021  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 november 2021, besluit het ontwerp-

raadsbesluit bij het raadsvoorstel Kaders Wet inburgering als volgt aan te vullen:  

In te stemmen met de kaders voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021, met dien verstande 

dat kader 5 (we zetten in op voorkomen, daarna pas op handhaven) als volgt wordt gewijzigd: 

Voor een inburgeraar zijn de Nederlandse wetten en regels nieuw. We zorgen voor een goede 

informatievoorziening zodat duidelijk is wat van de inburgeraar verwacht wordt en wat de rechten en 

plichten zijn. We handhaven op het ”opzettelijk” niet nakomen van de afspraken. Iedereen kan fouten 

maken. Om het inburgeringstraject succesvol te laten verlopen, past gemeente Woerden de 

handhavingsartikelen (art. 22, 23, 26 lid 1a en 27) uit de Wet inburgering 2021 en bijbehorende 

regelgeving (het Besluit inburgering 2021 en de Regeling Inburgering 2021) strikt toe, waarbij 

conform de gegeven kaders in wet- en regelgeving coulant wordt omgegaan met niet-opzettelijk 

gemaakte fouten.  

Toelichting:  

De Wet inburgering 2021 heeft als doel om ervoor te zorgen dat nieuwkomers in Nederland sneller 

integreren. De wet heeft een dwingender karakter gekregen dan eerdere wetgeving. Hierdoor 

starten nieuwkomers sneller met taallessen, stages en vrijwilligerswerk. Driekwart van de 

statushouders belandt momenteel in de bijstand, het dwingender karakter van de nieuwe wet heeft 

ook als doel dat percentage te verlagen. De wet kent daarom een aantal handhavingsartikelen en 

terugbetalingsregelingen. Wanneer daar in de gemeente Woerden te gemakkelijk mee wordt 

omgegaan, zou dat het succes van de wet kunnen verminderen met blijvende hoge aantallen niet 

goed geïntegreerde statushouders tot gevolg. De regelgeving bij de handhavingsartikelen uit de wet 

biedt bovendien ruimte om coulance te betrachten bij niet-opzettelijk gemaakte fouten. 
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