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Onderwerp 
Veranderopgave Wet inburgering

Kennisnemen van
De brief van minister Koolmees van 15 februari 2019 betreffende de tussenstand 
veranderopgave inburgering.

Inleiding
Het huidige inburgeringsstelsel is niet effectief gebleken. Inburgeraars doen te lang over 
hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de 
Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt, 
onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun inburgeringsplicht. 
Minister Koolmees heeft daarom aangekondigd per 1 januari 2021 een nieuwe Wet 
inburgering in te voeren. De Veranderopgave Inburgering, die hieruit voortvloeit, zal 
leiden tot een grote stelselwijziging, met de gemeente (terug) in de hoofdrol.  

Knelpunten huidige Wet Inburgering
Het huidige inburgeringsstelsel is niet effectief gebleken. Samengevat zijn de knelpunten:
 Het stelsel staat nu teveel op zichtzelf. Ze mist een goede aansluiting met 

participatie en onderwijs.
 De aansluiting tussen voor-inburgering (in het AZC) en het inburgeringstraject kan 

beter.
 Inburgeraars zijn minder goed in staat zelfstandig invulling te geven aan hun traject 

dan wordt verondersteld en de ondersteuning kan beter.
 Het huidige stelsel kent geen positieve prikkel om een hoger taalniveau na te 

streven.

Hoofdlijnen Veranderopgave inburgering
Op 15 februari 2019 heeft minister Koolmees, middels een brief, de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de voortgang van de herziening van het inburgeringsstelsel. Deze 
brief treft u bij deze informatienota als bijlage aan. De hoofdlijnen die in de brief 
genoemd worden zijn:
 Er vindt een brede intake plaats, waaronder een leerbaarheidstoets. Deze toets helpt 

bij de keuze van de gepaste leer-werkroute. Dit komt in het persoonlijke Plan 
Inburgering en Participatie (PIP). 



4 juni 2019

Kenmerk 

Pagina 2 van 3

 In de brede intake komen, naast leerbaarheid, nog 12 thema’s aan de orde zoals 
sociaal netwerk, praktische competenties, gezinssituatie, fysieke en mentale gezondheid. 

 Dit persoonlijke PIP wordt binnen 6 weken na huisvesting in de gemeente opgesteld. 
Gekozen kan worden tussen drie leerroutes: 
1. Onderwijsroute: gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma op 
minimaal mbo-2-niveau. Dit is met name voor jonge inburgeraars. 
2. Reguliere B1-route: het leren van de taal wordt gecombineerd met 
(vrijwilligers)werk en participatie. 
3. Z-route: voor degene voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt komt er 
een speciale leerroute, zodat iedereen leert zich in de maatschappij zelfstandig te 
redden. 

 Het leenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een door gemeenten 
geregisseerd aanbod van leerroutes. 

 Ingezet wordt op het activeren en ontzorgen van de statushouder, onder andere door 
tijdelijk zorg te dragen voor (door)betaling van vaste lasten.

Kernboodschap
Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd, waarbij gemeenten een 
sleutelpositie krijgen in de uitvoering van deze wet. In bijgevoegde brief van minister 
Koolmees wordt de huidige stand van zaken betreffende de invoering van deze wet 
geschetst.  
 
Consequenties
De invoering van de nieuwe wet betekent dat gemeenten een sleutelpositie krijgen in de 
uitvoering. Op dit moment is nog niet aan te geven wat dit in de praktijk gaat betekenen. 
Een sleutelpositie hebben als gemeente betekent niet dat we de taken zelf uit gaan 
voeren.

Financiën
Het budget voor uitvoering van de nieuwe inburgeringstaak is nog niet bekend. Wel is 
bekend dat we voor de huidige doelgroep inburgeraars, die niet onder de nieuwe Wet 
inburgering vallen, extra budget ontvangen. We krijgen een extra budget in 2019 en 
2020. De hoogte van dit bedrag voor de afzonderlijke gemeenten zijn bekend gemaakt in 
de meicirculaire 2019. Voor West Betuwe is het budget € 58.610 voor zowel 2019 als 
2020. Deze middelen worden geoormerkt voor de huidige doelgroep inburgeraars, die 
niet onder de nieuwe Wet inburgering vallen.

Communicatie en vervolg
Voor de uitvoering van (een deel van) de nieuwe taken is schaalgrootte nodig. Om zicht 
te krijgen wat we op welke schaal moeten / willen organiseren hebben de colleges in de 
arbeidsmarktregio Rivierenland besloten om gezamenlijk een regionale verkenning te 
gaan doen. In deze regionale verkenning gaan we samen met onze ketenpartners en 
inburgeraars verkennen op welke wijze de nieuwe Wet inburgering een plaats krijgt in het 
ondersteuningstraject aan inburgeraars in Rivierenland.
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Als eerste stap heeft er op 29 mei een startbijeenkomst plaatsgevonden waar ook de 
ketenpartners bij aanwezig waren. De vervolgstap is dat er thematische werkgroepen 
worden gevormd die bestaan uit een afvaardiging van de gemeenten en ketenpartners. 

Bijlage(n)
1. Brief Koolmees van 15 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,                               de burgemeester
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