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Beantwoording van de vragen 
''Vanaf begin 2022 hebben inburgeraars en de gemeente te maken met de nieuwe inburgeringwet. Wij zijn eind 2021 in 
themabijeenkomsten en met raadsinformatiebrief D21/038165 (12 oktober 2021), raadsinformatiebrief D21/043601 
geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Deze nieuwe wet geeft de gemeente 
de verantwoordelijkheid de inburgeraars te ondersteunen op weg naar volwaardig meedoen in de maatschappij. 
Meer dan een half jaar na de invoering van de nieuwe inburgeringswet zijn wij benieuwd naar de voortgang en de 
resultaten. Mede ook gesteund door het advies van de Participatieraad van begin juli naar aanleiding van hun ‘rondje 
langs het veld’.''  
 
 
1. Hoeveel statushouders zijn na 1 januari 2022 inwoner van Woerden geworden?  
Antwoord:Sinds 1 januari zijn 70 statushouders in Woerden komen wonen (stand 1 juli 2022). Waaronder 34 
minderjarigen. Van de 36 volwassen statushouders vallen 18 onder de nieuwe wet (Zij hebben de verblijfsvergunning na 
1 januari 2022 gekregen). Voor deze 18 mensen geldt dat zij een inburgeringstraject moeten doorlopen van drie jaar 
beginnende met een leerbaarheidstoets en een zogenaamde brede intake uitmondend in een persoonlijk plan (PIP).  
 
 
2. Hoeveel van deze statushouders die na 1 januari in Woerden zijn komen wonen hebben  
inmiddels een persoonlijk plan?  
Antwoord: Op dit moment hebben 14 van de 18 statushouders een leerbaarheidstoets afgelegd. Deze toets vormt het 
uitgangspunt voor de zogenoemde ‘brede intake’. Naar aanleiding van de gesprekken die in het kader van de brede 
intake worden gevoerd wordt het Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.  Inmiddels is voor één statushouder het 
PIP afgerond.  
Door problemen bij de registratie bij DUO en de (vaak foutieve) melding van inburgeringsplichtigen aan de gemeenten is 
er vertraging opgetreden in het uitnodigen van statushouders voor de brede intake. Dat is de reden dat de rijksoverheid 
de uiterlijke termijn waarop een PIP moet worden vastgesteld (10 weken na huisvesting) heeft opgeschort. Het betreft hier 
een landelijk probleem. Ferm Werk, verantwoordelijk voor de brede intake, is druk doende de ontstane achterstand in te 
lopen.  
 
3. Hoeveel van deze statushouders volgen thans taalonderwijs dat is ingekocht door de U16-  
gemeenten?  
Antwoord: Op dit moment volgt één statushouder, vanuit de wet inburgering 2021, taalonderwijs bij de aanbieder die 
vanuit de U16 is gecontracteerd.  



 
4. Hoe lang is gemiddeld de tijd tussen aankomst in Woerden en de eerste dag taalonderwijs?  
Antwoord: Er is geen wachtlijst bij de taalscholen in onze regio.  Zowel Inburgeraars die onder de oude Wet vallen als 
inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen kunnen direct starten. Voor de statushouders die onder de nieuwe wet vallen 
geldt dat zij eerst een leerbaarheidstoets moeten afleggen en brede intake moeten doorlopen. In het PIP wordt 
vervolgens op basis daarvoor een leerroute bepaald waarna aanmelding bij Toptaal volgt.  
 
5. Heeft de gemeente inmiddels een monitoringskader voor de ketenregie opgesteld?  
Zo ja, kunt u deze met de raad delen? Zo nee, hoe borgt het college de beleidsdoelen en de  
kwaliteit van de inburgering?  
Antwoord: Er zijn met de ketenpartners afspraken gemaakt over de monitoring. Dit is geborgd door per kwartaal 
monitoringsinformatie aan te leveren en een gesprek te voeren waarin de ontwikkelingen worden besproken. Daarnaast 
levert Ferm werk middels de kwartaalrapportage een overzicht van de verrichte werkzaamheden rondom statushouders.  
 
6. Zijn de maatschappelijke partijen tevreden over de samenwerking?  
Antwoord: De samenwerking op uitvoeringsniveau verloopt inmiddels goed. Uitvoerenden van Ferm Werk en 
VluchtelingenSteunpunt het Groene hart doen gezamenlijk de brede intake. Indien nodig bespreken zij statushouders in 
een casuïstiekoverleg waarbij ook consulenten van WoerdenWijzer aanwezig zijn. Aanvullend volgt er medio september 
een raadsinformatiebrief naar aanleiding van vragen gesteld door de participatieraad Woerden. Hierin wordt mede 
ingegaan op de samenwerking tussen de ketenpartners.  
  
 
   
 
Bijlagen 
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Schriftelijke vragen - Hoe staat het medio 2022 met de inburgering? 
 
Vanaf begin 2022 hebben inburgeraars en de gemeente te maken met de nieuwe inburgeringwet. 
Wij zijn eind 2021 in themabijeenkomsten en met raadsinformatiebrief D21/038165 (12 oktober 
2021), raadsinformatiebrief D21/043601 geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de 
nieuwe Wet inburgering. Deze nieuwe wet geeft de gemeente de verantwoordelijkheid de 
inburgeraars te ondersteunen op weg naar volwaardig meedoen in de maatschappij.   
Meer dan een half jaar na de invoering van de nieuwe inburgeringswet zijn wij benieuwd naar de 
voortgang en de resultaten. Mede ook gesteund door het advies van de Participatieraad van begin 
juli naar aanleiding van hun ‘rondje langs het veld’.  
 
Wij hebben de volgende vragen: 
 

1. Hoeveel statushouders zijn na 1 januari 2022 inwoner van Woerden geworden?  
 
In het document ‘Uitvoeringsprogramma inburgeren in Woerden’ is aangegeven dat samenwerken 
tussen de uitvoeringsorganisaties belangrijk is. FermWerk heeft de ‘cliëntregie’ en ziet erop toe dat 
taalonderwijs en activiteiten gericht op werk, participatie en zelfredzaamheden worden 
gecombineerd. Ook is aangegeven dat de gemeente de ketenregie op de kwaliteit voert. Daartoe 
wordt een monitoringskader opgesteld.  
 

2. Hoeveel van deze statushouders die na 1 januari in Woerden zijn komen wonen hebben 
inmiddels een persoonlijk plan? 

3. Hoeveel van deze statushouders volgen thans taalonderwijs dat is ingekocht door de U16-
gemeenten? 

4. Hoe lang is gemiddeld de tijd tussen aankomst in Woerden en de eerste dag taalonderwijs? 
5. Heeft de gemeente inmiddels een monitoringskader voor de ketenregie opgesteld?  

Zo ja, kunt u deze met de raad delen? Zo nee, hoe borgt het college de beleidsdoelen en de 
kwaliteit van de inburgering?  

6. Zijn de maatschappelijke partijen tevreden over de samenwerking? 
 

 
Namens de fractie van D66 Woerden,  
Birgitte van Hoesel 
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