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Beantwoording van de vragen 
Beantwoording artikel 42 vragen D66  
Op 1 januari 2022 moeten gemeenten de nieuwe Inburgeringswet geïmplementeerd hebben. Het doel van de nieuwe wet 
is dat nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. In 
de nieuwe wet krijgen gemeenten de regierol voor de inburgering. In de raadsinformatiebrief van januari jl. zijn we 
geïnformeerd over de hoofdlijnen van de wetgeving en over het implementatieproces.  

Onderstaande vragen gaan over de inhoudelijke beleidskeuzes die de gemeenten hebben. De gemeente kan eigen 
keuzes maken op de volgende onderdelen (eigen beleidsruimte):  

Organisatorische inbedding; 
Invulling duaal traject: taal en participatie; 
Keuze leeronderdelen, met o.a. eisen aan taalaanbieders; 
Financieel ontzorgen en de weg naar zelfredzaamheid, de periode waarin de gemeente financieel ontzorgt; 
Balans tussen preventie en handhaving. 

1. Herkent het college deze beleidsruimte?

Het college herkent de genoemde beleidsruimte op bovengenoemde onderdelen niet. In de Wet inburgering  staan de 
kaders van het inburgeringsstelsel uitgebreid vastgelegd.  De invulling van deze kaders staan middels de Algemene 
Maatregel van Bestuur verder uitgewerkt (Hierna: lagere regelgeving). Het ministerie blijft, in tegenstelling tot de andere 
wetten in het sociaal domein, stelselverantwoordelijke van het inburgeringstelsel. Dit maakt de Wet inburgering een 
uitvoerende wet. De Wet en de lagere regelgeving stellen vast wat de gemeente moet uitvoeren en binnen welke kaders 
dit moet gebeuren. De gemeente Woerden heeft op basis van deze wetgeving de ruimte om het uitvoeringsvraagstuk van 
het stelsel in te vullen.  

2. Welke visie/basisprincipes hanteert het college bij de invulling van deze beleidsruimte?

De Wet inburgering stelt veel inhoudelijke kaders vast. Dit beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Woerden tot de 
invulling van de uitvoering van het inburgeringstelsel, zoals de manier waarop de individuele begeleiding vorm krijgt en 
welke kwaliteitseisen aan de leerroutes worden gesteld.  
Het college vindt het van belang om op basis van inhoudelijke ambities het inburgeringsstelsel vorm te geven. En het 
inburgeringsstelsel vorm te geven met de organisaties die in het stelsel een rol spelen.  Met als doel dat er een stelsel 



staat wat inburgeraar zo goed mogelijk in staat stelt om in te burgeren in de Woerdense samenleving. Dit zijn de 
basisprincipes van de gesprekken die met de uitvoeringsorganisaties Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en 
WoerdenWijzer zijn en worden gevoerd. De ambitie en uitgangspunten waar uw Raad eerder over is geïnformeerd 
(D/21/019817) vormen de basis voor de gesprekken.    
   

3. Kunt u aangeven welke stakeholders u concreet betrekt (heeft betrokken) bij de vorming van de visie, 
het beleidskader?  

Bij het opstellen van de ambitie en uitgangspunten zijn onder andere de organisaties Ferm Werk, Het 
Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en WoerdenWijzer betrokken. Samen met deze organisaties wordt momenteel het 
inburgeringsstelsel van de gemeente Woerden vormgegeven, op basis van de inhoudelijke ambitie en uitgangspunten. 
Daarnaast zijn wij voornemens om met (voormalig) inburgeraars in gesprek te gaan over hun ervaringen met inburgeren 
in de gemeente Woerden. Op deze manier kunnen we hun ervaringen meenemen bij het ontwikkelen van het nieuwe 
stelsel.  
   

4. Wanneer kunnen wij als raad een raadsvoorstel ontvangen met het voorstel voor de invulling van deze 
beleidsruimte?  

De kaders waarbinnen de Wet inburgering uitgevoerd moet worden, staan vastgesteld in de Wet en de lagere 
regelgeving. De gemeente heeft de vrijheid om binnen deze wettelijke kaders, de uitvoering vorm te geven. De uitvoering 
is aan het college.   
Het college vindt het belangrijk om uw raad goed te informeren over de invulling van het inburgeringsstelsel in de 
gemeente Woerden. Het college zal in het derde kwartaal van 2021 de invulling van het inburgeringsstelsel vaststellen. 
Hier wordt uw Raad middels een raadsinformatiebijeenkomst over geïnformeerd. 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/017259 
Ambitie en uitgangspunten Wet inburgering: D/21/019817 



 
 
Schriftelijke vragen - Nieuwe inburgeringswet: invulling beleidsruimte gemeente 
 
Op 1 januari 2022 moeten gemeenten de nieuwe Inburgeringswet geïmplementeerd hebben. Het doel van de 
nieuwe wet is dat nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel 
mogelijk werk vinden. In de nieuwe wet krijgen gemeenten de regierol voor de inburgering. In de 
raadsinformatiebrief van januari jl. zijn we geïnformeerd over de hoofdlijnen van de wetgeving en over het 
implementatieproces.  
Onderstaande vragen gaan over de inhoudelijke beleidskeuzes die de gemeenten hebben. 
De gemeente kan eigen keuzes maken op de volgende onderdelen (eigen beleidsruimte):  
o Organisatorische inbedding; 
o Invulling duaal traject: taal en participatie; 
o Keuze leeronderdelen, met o.a. eisen aan taalaanbieders; 
o Financieel ontzorgen en de weg naar zelfredzaamheid, de periode waarin de gemeente financieel 

ontzorgt; 
o Balans tussen preventie en handhaving. 

 
Onze fractie heeft de volgende vragen:  
1. Herkent het college deze beleidsruimte? 
2. Welke visie/basisprincipes hanteert het college bij de invulling van deze beleidsruimte? 
3. Kunt u aangeven welke stakeholders u concreet betrekt (heeft betrokken) bij de vorming van de visie, het 

beleidskader? 
4. Wanneer kunnen wij als raad een raadsvoorstel ontvangen met het voorstel voor de invulling van deze 

beleidsruimte?  
 
Graag zien wij uw antwoorden met een toelichting tegemoet.   
  
Namens de fractie van D66 Woerden,  
Birgitte van Hoesel, raadslid  
 



Bijlage 1. Ambitie en uitgangspunten nieuwe Wet inburgering, gemeente Woerden 

 
De ambitie en uitgangspunten van de gemeente Woerden voor de nieuwe Wet inburgering zijn in 
samenwerking met de gemeente Oudewater en de uitvoeringsorganisaties (onder andere Ferm 
Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en WoerdenWijzer) geformuleerd.  
 
De ambitie luidt als volgt:  
 
De gemeente Woerden streeft met de nieuwe Wet inburgering na dat inburgeraars zo snel mogelijk 
naar vermogen in de samenleving participeren. Dit realiseren we door gerichte inspanningen vanaf 
de start van het inburgeringstraject, waarvoor zowel formeel als informeel aanbod wordt 
aangesproken. Inburgeraars ontwikkelen hiermee kennis van de Nederlandse maatschappij en 
bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst niveau B1). Daarnaast is het 
inburgeringstraject voor zowel de inburgeraar als de betrokken partijen een helder traject. Hierin is 
duidelijk wat van wie wordt verwacht.    
 
De ambitie is het eindpunt waar het nieuwe stelsel op wordt ingericht. Hierbij nemen we de 
volgende uitgangspunten in acht: 

1. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed inburgeringsaanbod  
2. De gemeente en uitvoeringsorganisaties zetten zich in om de inburgeraar eigenaarschap te 

laten voelen over (het deelnemen aan) zijn/haar traject  
3. De gemeente geeft het inburgeringsproces samen met de huidige uitvoeringsorganisaties 

vorm. Hun draagvlak en medewerking is van groot belang  
4. Inburgering is binnen de gemeenten een integraal onderdeel van het sociaal domein  
5. De gemeente voert de ketenregie op de kwaliteit van het inburgeringsaanbod en stellen 

hiervoor een monitoringskader op  
6. Opgedane lessen worden meegenomen in het in te richten proces  
7. De (voorbereiding op) inburgering start zo snel mogelijk. Dit kan ook voordat de inburgeraar 

in de gemeente gehuisvest is  
8. De gemeente is verantwoordelijk om voor zowel de asielstatushouders als de gezins- en 

overige migranten een goed inburgeringsaanbod te organiseren. Het inburgeringsproces (en 
de behoeften) van gezins- en overige migranten verschilt echter van het proces van de 
asielstatushouders. Hier wordt rekening mee gehouden in de uitwerking  

9. We bieden inburgering op maat. Dit betekent dat een passend inburgeringsproces wordt 
ingericht wat aansluit op de vragen en behoeften van de inburgeraar en/of het betreffende 
gezin   

10. Het inburgeringsaanbod wordt lokaal aangeboden en georganiseerd  
11. We organiseren een samenhangend en integraal inburgeringsproces waarin onder andere 

systemen goed op elkaar afgestemd zijn, er duidelijke samenwerkingsafspraken bestaan 
tussen de betrokken partijen en er overkoepelend zicht is op de ontwikkeling van de 
inburgeraar  

12. De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering vindt plaats binnen de door de gemeenteraden 
beschikbaar gestelde financiële kaders  

13. De doelgroep wordt betrokken bij het te vormen aanbod en proces  
14. De inrichting en resultaten van het proces worden geëvalueerd en waar nodig 

doorontwikkeld  
15. We werken op basis van inhoud en kwaliteit. Hierover maken we in goed overleg 

resultaatafspraken  
16. We verkennen hoe het nieuwe aanbod ook voor de ondertussengroep toegankelijk wordt  
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