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Kennisnemen van 

  Uitstel nieuwe Wet inburgering tot 1 januari 2022; 
  Ambities en vervolgproces nieuwe Wet inburgering. 

 
 
   
 
Inleiding 
Omdat in de huidige wet inburgering te weinig inburgeraars daadwerkelijk inburgeren, is er een nieuwe wet inburgering 
opgesteld. Uw Raad is hier eerder op 26 mei 2020 over geïnformeerd (middels 20R.00570).  
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. Middels deze RiB wordt uw Raad nader geïnformeerd over dit uitstel en 
de stand van zaken van de voorbereidingen op de nieuwe wet   
  
 
 
   
 
Kernboodschap 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het huidige inburgeringsaanbod niet de gewenste resultaten bereikt. 
Mensen burgeren niet of onvoldoende in en de kwaliteit van het inburgeringsaanbod verschilt sterk per aanbieder. Ten 
gevolge hiervan treedt per 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering in werking.  
Het doel van de Wet inburgering is om inburgeraars zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. 
Dit doen zij naar vermogen, zo veel mogelijk via betaald werk. Gemeenten krijgen met de nieuwe wet een regierol voor de 
individuele begeleiding en een passend inburgeringsaanbod. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding.  
Vanwege de veelheid aan gemeenschappelijke (maatschappelijke) partners in de keten hebben de gemeenten Woerden 
en Oudewater besloten gezamenlijk het inburgeringsstelsel lokaal vorm te geven.  Uw Raad is hier eerder op 26 mei 2020 
over geïnformeerd (middels 20R.00570).  
 
Eind 2020 is door het ministerie van Sociale Zaken besloten de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot 1 januari 
2022. Een vervelende verrassing met grote gevolgen voor de inburgeraars. Het huidige stelsel voldoet niet aan de 
doelstellingen en blijft nog bijna een jaar van kracht. Inburgeraars die in 2021 in de gemeente Woerden komen wonen, 



zullen via het huidige stelsel moeten inburgeren (deze groep, de inburgeraars uit 2019 én 2020 worden ook wel de 
‘ondertussengroep genoemd’). Daarom wordt momenteel in kaart gebracht wat de gemeente voor hen kan betekenen. U 
wordt hier later in Q1 2021 over geïnformeerd.  
 
Ondanks het uitstel van de wet gaan de voorbereidingen, gezamenlijk met de gemeente Oudewater en de 
samenwerkingspartners, door. Het uitstellen van de invoering van de nieuwe wet biedt ook ruimte. Die ruimte wordt 
gebruikt om het nieuwe inburgeringsstelsel in te richten, en waar mogelijk te testen, zodat per 1 januari 2022 inburgeraars 
snel de Nederlandse taal leren en meedoen in de Nederlandse samenleving.  
 
Er wordt bijvoorbeeld op lokaal niveau met de verschillende samenwerkingspartners (Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt 
Groene Hart, Woerden Wijzer, Stadsteam Oudewater, Bibliotheek Groene Hart en Wij Zijn Woerden) verkend hoe het 
inburgeringsaanbod van de gemeenten Woerden en Oudewater vormgegeven kan worden. Hierbij wordt ook gekeken 
hoe het inburgeringsaanbod een kwaliteitsimpuls kan krijgen. Op regionaal niveau wordt de regionale inkoop van het 
taalonderwijs voorbereid. Er is informatie opgehaald over de invulling van dit taalonderwijs en er vinden gesprekken 
plaats hoe het taalonderwijs zo (sub)lokaal mogelijk kan plaatsvinden. Uw Raad is hier eerder middels 20R.00570 over 
geïnformeerd.  
 
Nieuwe wet – ambitie en vervolgproces  
Gezamenlijk met de gemeente Oudewater zijn gesprekken gevoerd met de verschillende samenwerkingspartners. Op 
basis van deze gesprekken zijn de ambitie en uitgangspunten van het nieuwe stelsel opgesteld.  
 
Met de nieuwe wet streven de gemeenten Woerden en Oudewater naar een zo snel mogelijke participatie van 
inburgeraars in de Nederlandse samenleving. Dit wordt gerealiseerd door gerichte inspanningen vanaf de start van het 
inburgeringstraject, waarbij zowel formeel als informeel aanbod gebruikt wordt. Hierdoor ontwikkelen inburgeraars kennis 
van de Nederlandse maatschappij en bereiken ze het voor hen hoogst haalbare taalniveau. Het is belangrijk dat het 
inburgeringsstelsel zo is ingericht dat het voor zowel de inburgeraar als de betrokken partijen duidelijk is wat van wie 
wordt verwacht en hoe het inburgeringstraject eruitziet.  
Op basis van de opgestelde ambitie en uitgangspunten worden begin 2021 verdiepende gesprekken gevoerd over de 
vormgeving van het inburgeringsaanbod. Bij het vormgeven van het inburgeringsaanbod wordt de motie ‘Inburgeren en 
dan ….’ meegenomen. Dit betekent dat er tijdens de gesprekken in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de 
meest kwetsbare groep inburgeraars die de zogenaamde Zelfredzaamheidsroute gaat volgen. Het is van belang dat deze 
inburgeraars op een laagdrempelige manier het inburgeringstraject kunnen volgen. Zo raken zij sneller verbonden met de 
lokale samenleving en leren zij hierin hun weg te vinden.   
Daarnaast is een aandachtspunt hoe inburgeraars die aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan, maar nog wel 
ondersteuning nodig hebben, via reguliere ondersteuning verder worden geholpen. De verwachting is dat ondersteuning 
voor de meeste inburgeraars na het behalen van hun inburgeringsplicht niet nodig is. De nieuwe wet voorziet immers in 
een kwaliteitsimpuls. Voor een kleine groep inburgeraars zal het echter nodig zijn om ook na het voldoen aan de 
inburgeringsplicht, ondersteuning te ontvangen. Het is van belang dat de overgang naar deze ondersteuning goed 
verloopt. Zo wordt voorkomen dat mensen uit het oog worden verloren en problemen zich verder ontwikkelen.  
 
De gesprekken over het inburgeringsaanbod, en de gestelde aandachtspunten, worden gevoerd met de lokale 
samenwerkingspartners. Met wie ook de ambitie en uitgangspunten zijn opgesteld. Daarnaast worden de Participatieraad 
van Woerden en de Participatieraad van Oudewater om een reactie gevraagd. Naar aanleiding van deze gesprekken en 
reacties wordt het inburgeringsaanbod vormgegeven  
  
 
 
   
 
Financiën 
De uitvoering van de wet wordt bekostigd uit de daarvoor beschikbaar gestelde Rijksgelden. Indien blijkt dat deze 
middelen niet toereikend zijn voor de uitvoering van de wet, wordt uw raad hier tijdig over geïnformeerd.  
 
  
 
   
 
Vervolg 
Op 4 februari 2021 vindt een raadsinformatiebijeenkomst over de nieuwe Wet inburgering plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst gaan wij met uw Raad in gesprek over de ambitie en uitgangspunten en het vervolgproces.  
  
 
   



 
Bijlagen 

  Ambitie en uitgangspunten nieuwe Wet Inburgering D/21/005499 

 



 

 
Nieuwe wet inburgering in Woerden en Oudewater: ambitie en uitgangspunten 

 
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen met 
deze nieuwe wet een regierol in het inburgeringsaanbod. Hiermee worden gemeenten in 
staat gesteld om inburgering integraal te organiseren en de gewenste verbindingen in de 
uitvoeringspraktijk te leggen.  
 
De gemeenten Woerden en Oudewater streven met de nieuwe wet inburgering na dat 
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk naar vermogen in de samenleving participeren. 
Dit wordt gerealiseerd door gerichte inspanningen vanaf de start van het 
inburgeringstraject, waarvoor zowel formeel als informeel aanbod wordt aangesproken.  
 
Inburgeringsplichtigen 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 waarin duidelijk is wat van wie wordt verwacht en werken de betrokken partijen in 
dit traject goed samen. 
 
Om deze ambitie te realiseren zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 

1. De inburgeraar is eigenaar van zijn/haar eigen traject; 
2. De gemeenten geven het inburgeringsproces samen met de huidige 

uitvoeringsorganisaties vorm. Hun draagvlak en medewerking is van groot 
belang; 

3. Inburgering is een integraal onderdeel van het sociaal domein; 
4. De gemeenten voeren de regie op de kwaliteit van het inburgeringsproces en -

aanbod en stellen een monitoringskader op; 
5. Opgedane lessen worden meegenomen in het in te richten proces; 
6. De (voorbereiding op) inburgering start zo snel mogelijk. Dit kan ook voordat de 

inburgeraar in de gemeente gehuisvest is; 
7. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel de asielstatushouders als de 

gezins- en overige migranten. De aanbodplicht voor beide groepen is echter wel 
anders. Hier wordt in het te vormen aanbod en op te zetten proces rekening mee 
gehouden; 

8. 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; 

9. Het inburgeringsaanbod wordt lokaal georganiseerd; 
10. 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; 

11. Op basis van dat wat we vinden dat het beste voor de inburgeraar is, geven we 
gezamenlijk het proces vorm; 

12. De uitvoering van de nieuwe wet inburgering vindt plaats binnen de daarvoor 
beschikbaar gestelde financiële kaders; 

13. De participatieraden van beide gemeenten en cliëntenraad van Ferm Werk worden 
betrokken; 

14. De inrichting en het resultaat van het proces wordt 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 de ondertussengroep ook een plek kan krijgen in het nieuwe 
aanbod. 
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