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1. Instemmen met de startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw thuis'

Toelichting op het te nemen besluit
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Argumentatie
Het huidige inburgeringsstelsel staat teveel op zichzelf, waardoor er geen samenhang is tussen 
inburgering en participatie. Het leenstelsel heeft de prijs van de cursussen opgedreven en maakt dat 
inburgeraars onder het voor hen haalbare niveau presteren of zelfs bewust aansturen op ontheffing.
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Behandeld in commissie 
Portefeuillehouder
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De startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw thuis’ geeft inzicht in de wettelijke taken (voorzover nu 
bekend) die per 1 januari 2022 naar de gemeenten toekomen. Vervolgens zijn ambities en 
uitgangspunten in relatie tot de wettelijke taken benoemd voor de HBEL gemeenten.
Daarna een opsomming van acties die genomen zijn vanaf oktober 2019 en de onderwerpen die 
uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Afgesloten wordt met een financieel hoofdstuk.

Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
- zie apart besluitblad -

Dit vult agendering in
Dit vult agendering in
Dit vult agendering in
Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
wethouder M.W. Hoelscher
Jessica Huiberts
j.huiberts@huizen.nl / (035) 528 1

Aanleiding
De verwachting is dat per 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering in werking zal treden waarmee de 
regie weer terug gaat naar de gemeente.
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Nadere uitwerking en toelichting over deze uitgangspunten vindt u in de startnotitie.

Overige Raadsinformatie

MZ/ONT/ko/jehu Raadsvoorstel startnotitie inburgering 2022 'een nieuw thuis' raadsvergadering

Alternatieven
Er is een aantal andere opties, zoals de uitvoering neerleggen bij de participatieconsulenten en/of 
onderdelen uitbesteden. Wij zijn echter van mening dat de voorgestelde uitgangspunten er voor zorgen dat 
we zoveel mogelijk de regie houden én daarbij aansluiten op onze bestaande dienstverlening.

Bevoegdheid
De gemeenteraad is conform artikel 147 lid 2 van de gemeentewet bevoegd orgaan voor het vaststellen 
van beleidsnotities.

Toegankelijkheid
Niet van toepassing

Beslistermijn
Niet van toepassing

Geheimhouding
Niet van toepassing

Collegeprogramma
Niet van toepassing. Dit betreft een nieuwe wet.

Begroting
Niet van toepassing.

Eerdere besluiten
Niet van toepassing.

Financiële paragraaf
In de startnotitie zijn de financiële middelen opgesomd die - zoals nu bekend - door het rijk beschikbaar 
zijn, en worden gesteld, ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Er wordt vanuit 
gegaan dat uitvoering van de nieuwe Wet inburgering binnen deze beschikbaar gestelde budgetten kan 
plaatsvinden.

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Voor de voorbereiding op deze startnotitie hebben we- naast de interne collega’s - gebruik gemaakt van 
de kennis en ervaring van verschillende betrokkenen, onder andere de doelgroep, onze ketenpartners, 
taalaanbieders en Divosa.

De belangrijkste uitgangspunten zijn;
Inzetten van een integratieconsulent.
Hij of zij is vast contactpersoon en geeft persoonlijke begeleiding aan statushouders gericht op 
inburgering, integratie en participatie gedurende het gehele inburqeringstraject tot maximaal 3 jaar. 
De integratieconsulent heeft de regie, maar is niet verantwoordelijk voor de aanvraag en 
rechtmatigheid van de bijstandsuitkering en het minimabeleid (waaronder bijzondere bijstand). 
Deze verantwoordelijkheid en de uitvoering hiervan ligt bij de participatieconsulent. 
De leerroutes regionaal inkopen.



Burgemeester en wethouders,

De burgemeesterDe secretaris

Advies raadscommissie

[in te vulien door raadsgriffier]
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Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota’s
Wet inburgering 2022.

Bijlagen
1. Startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw thuis’

Evaluatie
Wij informeren u in iedere gevai regeimatig over de vorderingen van de voorbereidingen op de nieuwe 
wet en ontwikkeiing van het uitvoeringsplan via de mededelingen van de wethouder.


