
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 januari 2020  

Registratienummer : 40679 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : 2 

Onderwerp : Uitwerking adviesrapport Regionale verkenning Veranderopgave  

   inburgering arbeidsmarktregio Rivierenland. 

 
 

Onderwerp  

Uitwerking adviesrapport Regionale verkenning Veranderopgave Inburgering arbeidsmarktregio 

Rivierenland. 

 

Kennisnemen van 

het feit dat we op 10 december jl. hebben besloten om:  

1. De bestaande wettelijke taken (maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring) regionaal 

in te kopen en lokaal uit te voeren. 

2. De, nieuwe, wettelijke taken (leerroutes, brede intake en Persoonlijk Plan Inburgering en 

Participatie en financieel ontzorgen) regionaal in te kopen en uit te voeren.  

3. De bestuurlijke borging van de nieuwe Wet inburgering bij RW-POA te verkennen. 

4. De ambtelijke borging van de nieuwe Wet inburgering bij een gemeentelijke organisatie te 

verkennen. 

5. De ‘ondertussengelden’ 2019 (restant bedrag zijnde € 43.642) en 2020 (zijnde maximaal € 58.610) 

aan Werkzaak over te maken en deze in te zetten voor regionale pilots en ontwikkelingen in te 

zetten.  

 

Inleiding 

Zoals het er nu naar uitziet wordt op 1 januari 2021 de nieuwe Wet Inburgering van kracht. In het 

nieuwe stelsel krijgt de gemeente de regie over de inburgering weer terug. Zo krijgen we de taak om de 

brede intake uit te voeren, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) en de verschillende 

leerroutes te organiseren en te coördineren. Daarnaast krijgt de gemeente ook de 

verantwoordelijkheid voor het (financieel) ontzorgen van de inburgeraars. Dit alles met als doel om 

inburgeraars vanaf het eerste moment in die mate te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk meedoen in 

de samenleving, het liefst via betaald werk.  

Anticiperend op de nieuwe wet hebben de colleges in arbeidsmarktregio Rivierenland besloten om de 

gevolgen van de nieuwe wet te verkennen. Deze verkenning heeft geleid tot scenario’s hoe we de 

verschillende (nieuwe) taken het beste kunnen organiseren (op welk schaalniveau en wijze). De 

verkenning is uitgevoerd en heeft geleid tot bijgevoegd adviesrapport “Regionale verkenning 

Veranderopgave Inburgering arbeidsmarktregio Rivierenland” en de daarin opgenomen adviespunten.  
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Samenvattend willen we  de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering als volgt organiseren: 

 Taak Schaalniveau uitvoering Schaalniveau inkoop 

Huisvesting statushouders Lokaal 

Lokaal (uitzondering zijn 

de minimaregelingen. 

Deze kopen we niet in, is 

gemeentelijk beleid. 

 

Minimaregelingen voor doelgroep (o.a. 

inrichtingskrediet) 

Lokaal 

Informeel taalaanbod Lokaal 

Welzijnsactiviteiten t.b.v. integratie in lokale 

samenleving 

Lokaal 

Overige aanvullende activiteiten die niet opgenomen  

zijn in de Wet inburgering 

Lokaal 

Maatschappelijke begeleiding Lokaal 

Regionaal 

Participatieverklaring  Combinatie 

Zelfredzaamheidsroute Combinatie 

Brede intake Regionaal 

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie Regionaal 

B1-route Regionaal 

Onderwijsroute Regionaal 

Financieel ontzorgen* Regionaal 

N.B. de cursief opgenomen taken zijn bestaande taken. 

*in de wet staat dat financieel ontzorgen voor de duur van 6 maanden aan de orde is. Deze periode 

gebruiken we om er voor te zorgen dat men na die periode zelf de financiën kan beheren.  

 

Toelichting schaalniveau 

Regionaal: de taak wordt vanuit één of twee locaties aangeboden. 

Lokaal: elke gemeente in regio Rivierenland biedt deze taak aan. 

Combinatie: deze bestaat uit een regionaal en lokaal deel. 

 

Kernboodschap 

Het doel van deze wijze van organiseren van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is komen tot 

een kwalitatief en betaalbaar inburgeringsstelsel in regio Rivierenland. 

 

Consequenties 

Het is belangrijk om het huidige, lokale, aanbod te continueren en versterken. Door taken regionaal in 

te kopen is het mogelijk om: scherpe prijsafspraken te maken, meer regie voeren op de kwaliteit van 

de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering. 

 

Het aantal inburgeringsplichtigen1 per individuele gemeente is te laag om de nieuwe taken van de Wet 

inburgering op een kwalitatief goed en betaalbaar niveau te organiseren.  

                                                           
1 Inburgeringsplichtigen zijn onder te verdelen in 2 categorieën:  
1. Statushouders: vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben daarmee 

een status en worden statushouders genoemd. 
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Ter illustratie de aantallen in onze gemeente:  

● Doelgroep statushouders: onze huisvestingstaakstelling is circa 35 statushouders per jaar. Circa 

50% van hen is inburgeringsplichtig.  

● Doelgroep gezinsmigranten: we hebben geen invloed op deze doelgroep. In de afgelopen 2 jaar 

zijn er gemiddeld 11 gezinsmigranten per jaar in onze gemeente komen wonen.  

Door regionale samenwerking te zoeken is het mogelijk om de juiste expertise voor een betaalbare 

prijs in te zetten.  

 

Daarnaast komen er normtijden voor het aanbieden van leerroutes. Als individuele gemeente hebben 

we onvoldoende inburgeraars om binnen de normtijd voldoende inburgeraars te hebben om dit op een 

betaalbare wijze te organiseren. 

 

Regionale samenwerking vraagt ook om bestuurlijke regionale afstemming. Er is geen bestuurlijk 

regionaal overleg over inburgering. Het is wenselijk om bij regionale samenwerking afstemming te 

organiseren over de inkoop en/of uitvoering van de Wet inburgering. Uit de regionale verkenning is 

gebleken dat RW-POA het best passende bestuurlijk platform is. Het portefeuilleberaad van RW-POA 

komt vier keer per jaar samen. In het RW-POA zijn werkgevers, werknemers, regionaal middelbaar 

beroepsonderwijs en de overheid vertegenwoordigd. Omdat het doel van de Wet inburgering is dat de 

inburgeringsplichtige zo snel mogelijk een plekje vindt op de arbeidsmarkt of in vervolgonderwijs 

kunnen kansen en knelpunten bij het RW-POA op de agenda gezet worden. 

 

Gemeenten ontvangen in 2019 en 2020 middelen (ondertussengelden genoemd) om in aanloop naar 

het nieuwe stelsel inburgeraars te begeleiden bij het vinden van geschikt inburgeringsonderwijs en de 

overgang naar het nieuwe stelsel te versoepelen. Gemeenten in arbeidsmarktregio Rivierenland 

hebben afgesproken om de beschikbare extra middelen (de ondertussengelden) in te zetten voor 

regionale pilots en ontwikkelingen.  

 

De project coördinator van Divosa ondersteunt de gemeenten in arbeidsmarktregio Rivierenland met 

de voorbereidingen op de nieuwe wet. Alle gemeenten malen onderdeel uit van Werkzaak. Door de 

budgetten bijeen te voegen en bij Werkzaak onder te brengen kan de project coördinator invulling 

geven aan de rol van budgetbeheerder. De gemeenten bepalen in onderling overleg de inzet van dit 

budget.  

 

Financiën 

In maart 2020 komt er vanuit het Rijk meer duidelijkheid over de financiën.  

 

Op 12 november jl. heeft de VNG in een persbericht laten weten dat uit een onafhankelijk onderzoek is 

gebleken dat structureel 197 miljoen nodig is om de Wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen 

meer dan dat SZW wil uittrekken. Met de huidige tekorten kunnen gemeenten geen nieuwe taken op 

zich nemen zonder voldoende middelen. Tegelijkertijd gaat de VNG over de inhoudelijke knelpunten 

                                                           
2. Gezinsmigranten: personen van buiten EU die hier voor gezinshereniging of gezinsvorming zijn, bijvoorbeeld 

omdat zij een Nederlandse echtgeno(o)t(e) of partner hebben. 



  

3 december 2019  

Kenmerk zaak 40679  

Pagina 4 van 5  

 

 

wel verder in gesprek, in afwachting van een oplossing voor de financiering van het stelsel. Die 

financiering is rand voorwaardelijk voor de uiteindelijke gemeentelijke steun voor het nieuwe stelsel.  

 

Tendens Rijk: verplichte regionale samenwerking 

Onlangs heeft het kabinet uitgesproken dat, onder andere door de financiële problematiek binnen het 

Jeugdwet-stelsel, een niet vrijblijvende manier van (boven-)regionale samenwerking van gemeenten 

noodzakelijk is. Een vergelijkbare aanwijzingsbevoegdheid voor regionale samenwerking staat in het 

wetsvoorstel Wet inburgering. De minister kan gemeenten verplichten om de regionale samenwerking 

op te zoeken.  

 

De taken waarbij we in voorliggend voorstel over adviseren richten we binnen de financiële kaders in. 

Waar nodig stellen we ons ambitieniveau bij. . 

 

Ondertussengelden 

Wij ontvangen in 2019 en in 2020 € 58.610,--. Deze maken we over aan Werkzaak zodat we die kunnen 

inzetten voor regionale pilots en ontwikkelingen. Een deel van de middelen 2019 hebben we al 

uitgegeven. Daarom maken we het resterende bedrag van € 43.642 over.  Voor 2020 moeten we er 

nog rekening mee houden dat we duale trajecten bij de Internationale Schakelklas (ISK) nog zelf 

moeten betalen. Dit doen we rechtstreeks aan het ROC. Wat de kosten hiervan zijn is op dit moment 

nog niet bekend. 

 

Communicatie 

 De communicatie rondom de regionale verkenning van de Wet inburgering is besproken met een 

vertegenwoordiging van communicatieadviseurs van alle gemeenten (West Betuwe, Tiel en 

Culemborg).  

 Alle colleges in regio Rivierenland nemen los van elkaar een besluit. Mocht de  besluitvorming in 

de andere colleges bijzonderheden opleveren dan informeren we u hierover.  

 De deelnemers aan de regionale werkgroepen krijgen in januari 2020 een terugkoppeling over de 

genomen college besluiten.  

 Alle lokale cliënt- en adviesraden hebben, op 24 oktober jl.,  het adviesrapport Regionale 

verkenning Veranderopgave Inburgering arbeidsmarktregio Rivierenland ter informatie ontvangen. 

In 2020 worden de cliënt- en adviesraden formeel om advies gevraagd. 

 

Vervolg 

● In 2020 gaan we de nieuwe Wet inburgering in Rivierenland implementeren. Afhankelijk van de 

collegebesluiten gebeurt dit (gedeeltelijk) gezamenlijk of individueel. Het implementatieplan en de 

mijlpalenplanning voor 2020 wordt, 6 februari 2020, ter vaststelling aan de stuurgroep vergadering 

aangeboden.  

● Uiterlijk aan het einde van de het eerste kwartaal van 2020 worden de lagere regelgeving en door 

het Rijk gestelde financiële kaders helder.  

● Als de gemeenten instemmen met de voorgestelde regionale samenwerking dan organiseren we 

twee aanbestedingen. Eén voor de drie leerroutes en één voor de maatschappelijke begeleiding. 

Intentie is om deze aanbestedingen in april 2020 te publiceren. De benodigde bestekken leggen 
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we ter besluitvorming voor aan de colleges. 

● Sociale verbondenheid met  buurtgenoten maar ook met (maatschappelijke) organisaties is een 

aandachtspunt. Op 16 december 2019 organiseerden we (projectgroep inburgering) daarom in 

samenwerking met de provincie een maaksessie. Tijdens deze maaksessie maakten aanwezigen 

een actie-agenda om de sociale verbondenheid van nieuwkomers in de regio Rivierenland de 

komende jaren duurzaam te versterken. 

 

Bijlage(n) 

1. Adviesrapport “Regionale verkenning Veranderopgave Inburgering arbeidsmarktregio Rivierenland 

2. Toelichting nieuwe taken Wet inburgering 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 

 

 
 


