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Onderwerp Kaders uitvoering Wet inburgering 2021 

Nummer 
Z/21/027527 / 

D/21/038153 

Datum 

publicatie 
14 oktober 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Jelmer Joustra 

  

Gevraagd besluit 
De raad besluit: 

In te stemmen met de kaders voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021. 

Publieks-

samenvatting 

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Aanleiding voor deze 

nieuwe wet is dat onder de huidige wet onvoldoende resultaten worden geboekt. Zo 

is het taalniveau van de inburgeraars laag en inburgeraars komen moeilijk aan het 

werk. Onder de huidige wet heeft de gemeente zeer weinig instrumenten om hier 

verandering in aan tes brengen. De nieuwe wet geeft gemeenten de 

verantwoordelijkheid om inburgeraars te ondersteunen op weg naar volwaardig 

meedoen in de maatschappij. Het ondersteunen van inburgeraars naar het 

volwaardig meedoen in de samenleving gebeurt vanuit een visie hoe de gemeente 

Woerden met haar nieuwe Woerdenaren omgaat. In dit raadsvoorstel wordt een 

voorstel gedaan voor een visie met de daarbij behorende kaders. Met de gestelde 

kaders beoogt het college om: 

- zowel een kwalitatief inburgeringsstelsel te organiseren dat de problemen uit het 

huidige stelsel oplost; 

- als de dienstverlening voor inburgeraars aan te laten sluiten op de 

dienstverlening voor alle Woerdenaren. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 3 november 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 8 november 

Behandelvoorstel Politieke Avond 11 november en raadsvergadering 23 november 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het ontwerp-raadsbesluit en de eerder aangenomen motie over dit onderwerp, heeft de griffie 

onderstaande suggesties voor gespreksonderwerpen geformuleerd. Indien raadsleden of fractieassistenten 

gespreksonderwerpen willen aandragen, kan dat uiteraard. 

 

1. Dragen de voorgestelde kaders voldoende bij om tot een kwalitatief inburgeringsstelsel te komen 

dat de huidige problemen (laag taalniveau en afstand tot de arbeidsmarkt) oplost?  

2. Zorgen de voorgestelde kaders ervoor dat de dienstverlening voor inburgeraars aansluit op de 

dienstverlening voor alle Woerdenaren? 
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3. Komen de voorgestelde kaders voldoende tegemoet aan de aandachtspunten uit de motie 

‘Inburgeren en dan...’? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

14 oktober 

2021 

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief | Uitvoeringsprogramma 'Inburgeren in 

Woerden', Wet inburgering 2021 

Via deze informatiebrief wordt de raad geïnformeerd over hoe het 

inburgeringssysteem in de gemeente Woerden eruit komt te zien 

en hoe het stelsel werkt.   

19 mei 2021 Beantwoording Beantwoording schriftelijke vragen D66 | Nieuwe 

inburgeringswet 

In mei 2021 heeft het college de schriftelijke vragen van D66 over 

de implementatie van de nieuwe Inburgeringswet beantwoord. 

26 januari 

2021 

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief | Implementatie nieuwe Wet inburgering 

2022 Woerden 

Op 11 november 2020 is door het ministerie van Sociale Zaken 

bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 

inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. In deze 

raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over dit 

uitstel en de stand van zaken van de voorbereidingen op de 

nieuwe wet. 

26 mei 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief | Bestuursovereenkomst en planning Wet 

inburgering U16 regio 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad in mei 2020 

geïnformeerd over de bestuursovereenkomst asiel, huisvesting en 

integratie nieuwkomers regio Utrecht, en het plan van aanpak 

asiel, huisvesting en integratie nieuwkomers regio Utrecht. 

5 en 6 

november 

2020 

Begrotingsraad 

Motie 

Motie - Inburgeren en dan.... 

Tijdens de begrotingsraad van 5 en 6 november 2020 heeft de 

gemeenteraad de motie ‘inburgeren en dan…’ (Progressief 

Woerden, ChristenUnie/SGP, D66, CDA, STERK Woerden en WeDo 

politiek) aangenomen. Via deze motie heeft de raad het college 

verzocht: 

1. Te komen met een voorstel voor het realiseren van de 

invoering van de Inburgeringswet binnen onze gemeente met 

bijzondere aandacht voor de Route Z Groep waarbij de nadruk 

ligt op participatie op een lokaal niveau; 

2. Om met een voorstel te komen dat mogelijk maakt en 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21038165-Raadsinformatiebrief-Uitvoeringsprogramma-Inburgeren-in-Woerden-Wet-inburgering-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21017261-Beantwoording-vragen-D66-Nieuwe-inburgeringswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21005493-Raadsinformatiebrief-Implementatie-nieuwe-Wet-inburgering-2022-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00570-rib-inzake-bestuursovereenkomst-en-planning-wet-inburgering-u-16-regio.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Inburgeren-en-dan-1.pdf
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stimuleert dat ook na het traject van inburgeren mensen mee 

gaan doen in de samenleving, met als doel om nieuwe 

Nederlanders te motiveren en in contact te brengen met het 

bredere ondersteuningsaanbod in Woerden. 

3. De voorstellen, genoemd onder punt 1 en 2, in Q1 2021 voor 

te leggen aan de raad; 

4. De raad te informeren voor 1 februari 2021 over de invoering 

van de inburgering bij de gemeente per 1 juli 2021 

   

 


