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Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Vaststellen van het Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
2. Kennisnemen van het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI).
3. Kennisnemen van het advies van het Beraad Gooise Meren.
4. Kennisnemen van de Reactiematrix Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
2. Inleiding
De nieuwe Wet inburgering zal op 1 januari 2022 in werking treden. Deze wet leidt tot een wijziging
van de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. In zijn algemeenheid wordt de regie op
het inburgeringstraject verlegd van de inburgeraar naar de gemeente en zal de gemeente ook een
belangrijkere rol in de inburgeringsketen innemen. Daarnaast wordt er in de nieuwe wet nadruk
gelegd op dualiteit tussen het leren van de taal in het klaslokaal en in de praktijk en sluit hiervoor
aan op de Participatiewet.
3. Beoogd effect
Middels de kaders uit het beleidsplan te zorgen dat inburgeraars sneller en beter participeren in de
samenleving en hen zo helpen de regie te geven over hun eigen leven.
4. Argumenten en onderbouwing
Het Beleidsplan sluit goed aan bij de onderbouwing van de wetswijziging en de daarbij horende
onderliggende evaluaties.
De aankomende wetswijziging komt voort uit een uitvoerige evaluatie van de huidige wet, waaruit
blijkt dat deze landelijk in onvoldoende mate in staat is geweest om inburgeraars zelfredzaam te
maken en te laten participeren. In het beleidsplan onderschrijven we deze conclusies en volgen we
de aanbevelingen die moeten leiden tot een betere integratie.
Het beleidsplan sluit aan bij de visie vanuit het sociaal domein en aanpalend beleid.
Vanuit het sociaal domein hebben we de visie: “we stellen de vraag van de inwoner centraal en
benutten zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen. Het resultaat is dat iedereen naar vermogen
mee kan doen”. Met betrekking tot het beleidsplan voor de nieuwe Wet inburgering doen we hier
recht aan door de wetswijziging te gebruiken om inburgeraars weer in hun kracht te zetten middels
een goede begeleiding. De gedachte van eigen kracht is op die manier nog steeds leidend, maar
genomen als doel in plaats van uitgangspunt. Op deze manier proberen we op een positieve
manier recht te doen aan de moeilijke positie die veel inburgeraars nu ervaren en hen naar
vermogen mee te laten doen. Op die manier geven we hen het nodige zelfvertrouwen om
uiteindelijk ook aan de maatschappij bij te dragen door het vinden van werk.
Het beleidsplan is tot stand gekomen met input van de uitvoering en maatschappelijke partners.
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is nadrukkelijk een pad bewandeld waarin er veel
rekening is gehouden met de input van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, maatschappelijke
partners en adviesraden. Door vooral goed te luisteren naar mensen in en buiten onze organisatie
die zelf hebben moeten inburgeren houden we goed rekening met de wensen van de doelgroep en
zetten we in op de juiste dingen.
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Het beleidsplan wordt positief beoordeeld door de adviesraden.
De adviesraden maken het mogelijk om ook van buiten de organisatie en samenwerkingspartners
een advies te krijgen op het aankomende beleid. Door hier gebruik van te maken hebben we vanuit
een andere hoek het beleid bekeken en daarmee ook andere inzichten meegenomen. Op deze
manier is er op meerdere momenten een uitwisseling van gedachten geweest en zijn ook een
aantal punten door de adviesraden ingebracht.
Het beleidsplan biedt zowel handvatten om de uitvoering vorm te geven als het flexibiliteit houdt
om deze te blijven ontwikkelen de komende jaren.
Het beleidsplan is zo geformuleerd dat er een duidelijke richtlijn wordt gegeven over hoe we de
uitvoering dienen te organiseren, maar ook flexibel kunnen zijn in het aanpassen van de
dienstverlening. Dit komt omdat de wet een hoop nieuwe taken aan de gemeente toebedeeld en
ook na het ingaan van de wet er nog bijgestuurd zal worden. Zo bieden we zowel handvatten voor
de organisatie als we flexibiliteit houden om bij te sturen indien nodig.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Een volledig financiële onderbouwing is nog niet te maken.
De financiële middelen zijn uitgesplitst in uitvoeringskosten en middelen voor de inburgering. Van
de middelen voor de inburgering zijn de leerroutes, dus de inburgeringslessen, de grootste
kostenpost. Op dit moment is een onderdeel van de leerroutes, namelijk de onderwijsroute, nog
niet aanbesteed. Dit is een landelijk probleem waar nog over onderhandeld wordt met het Rijk.
Ondanks dat we nog geen volledig financieel beeld kunnen vormen zullen we wel genoeg marge
hebben om met de gelden vanuit het Rijk de wet in te richten. Waar nog onduidelijkheid in zit is de
ruimte die we hebben om extra ambities waar te maken. Om die reden zullen we in 2022, wanneer
we wel het benodigde overzicht hebben, opnieuw een inschatting maken van de financiële situatie
en deze in de P&C cyclus ook met de raad delen.
6. Duurzaamheid
N.v.t.
7. Financiële onderbouwing
Voor een volledige financiële onderbouwing verwijs ik u naar hoofdstuk 4 van het beleidsplan. De
kosten van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering vallen binnen de gelden die daarvoor
vanuit het Rijk naar de gemeente komen.
8. Communicatie en participatie
Voor de totstandkoming van het beleidsplan is de input van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein,
een aantal maatschappelijk partners en de adviesraden verwerkt. Bij vaststelling van het
beleidsplan zal het einddocument opnieuw met hen worden gedeeld.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na vaststelling door de raad is bijgaand beleidsplan het beleidskader voor de uitvoering en
eventueel verdere inrichting van de nieuwe Wet inburgering. Een verdere concrete uitwerking zal
in een uitvoeringsplan worden gemaakt.
In 2024 zal het beleidskader worden getoetst en zullen opnieuw keuzes worden gemaakt voor de
kaders voor de uitvoering van deze wet.
Met vriendelijke groet,
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Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

Mevrouw H.B. Boudewijnse,
Loco-burgemeester

Bijlage(n)
1. Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022. Samen bouwen aan een nieuw leven in Gooise
Meren.
2. Advies van de Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) op het Beleidsplan uitvoering
nieuwe Wet inburgering 2022
3. Advies van het Beraad Gooise Meren op het Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
4. Reactiematrix Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022’ met zaaknummer 2345499
van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. Vaststellen van het Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
2. Kennisnemen van het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI).
3. Kennisnemen van het advies van het Beraad Gooise Meren.
4. Kennisnemen van de Reactiematrix Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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