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Voorgesteld besluit 
1. De notitie Voorbereiding Wet Inburgering 2021 vaststellen. 
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Noordoostpolder is een gemeente waar van oudsher mensen die een nieuw bestaan zoeken welkom 
zijn. Dat geldt ook voor vluchtelingen. We hebben al jaren een AZC en huisvesten vluchtelingen die 
een verblijfsvergunning krijgen in onze gemeente. In 2017 werd steeds duidelijker dat huisvesten en 
verplichten tot inburgeren niet automatisch leidt tot goed integreren. Bestuurders en uitvoerders 
gingen samen op zoek naar een manier om inburgeraars meer te laten integreren in de samenleving. 
Het uitgangspunt is dat iedereen meedoet: nieuwkomers, bewoners en organisaties. Iedereen doet 
mee, door verantwoordelijkheid te nemen en zich te verbinden met elkaar. 
 
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Met de nieuwe wet wordt een nieuw 
inburgeringsstelsel van kracht voor asielmigranten (statushouders) en gezinsmigranten. Gemeenten 
krijgen weer de regie van de inburgering. De in 2018 gestarte samenwerking sluit daar op aan en 
biedt kansen. 
 
In bijgaande notitie staan de hoofdlijnen over de stelselwijzigingen, de rol van de gemeente in het 
nieuwe stelsel, het landelijke proces en ons lokale/regionale proces naar invoering van deze nieuwe 
wet.  
 
Doelstelling 
Een goede inburgering voor statushouders en gezinsmigranten.  
 
Argumenten 
1.1. De regierol van de gemeente vraagt om een goede voorbereiding 
Met de nieuwe wet komen er nieuwe taken naar de gemeente. Van de gemeente wordt gevraagd om 
regie te gaan voeren op het proces. Van intake tot integratie en financiële zelfredzaamheid in de 
samenleving. Het invullen van die regierol biedt kansen en vraagt om een goede afstemming. Met 
lokale en regionale partners. De voorbereiding moet dit jaar beginnen. 
 
1.2. De notitie sluit aan bij de integrale aanpak waarmee we in 2018 zijn gestart 
Met het lokale Platform Nieuwe Nederlanders werken we verder aan een integrale aanpak. De 
gemeente voert regie. Dat betekent niet dat wij alles zelf moeten doen. Samen met maatschappelijke 
partners willen we inburgeraars maximaal kansen bieden.  
 
2.1. De notitie is een voorbereiding op een beleidsplan dat later in 2021 komt 
De keuzes die wij maken bij de invulling van de regierol worden later in 2021 aangeboden aan de 
raad. Wij informeren de raad nu over het proces dat wij gaan volgen om tot de goede keuzes te 
komen.  
 
Kanttekeningen 
1.1. De wet is nog niet vastgesteld, lagere regelgeving en de financiële kaders zijn nog niet bekend 
Op 23 maart 2020 heeft de minister besloten om de invoering van de wet uit te stellen tot 1 juli 2021. 
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer 
moet nog plaatsvinden. Er is nog geen overeenstemming met de VNG over de (financiële) 



ondersteuning voor gemeenten. De lagere regelgeving is nog niet gereed. Omdat de invulling van de 
nieuwe wet past bij onze werkwijze gaan we toch aan de slag met de invoering.  
 
Planning/Uitvoering 
De Gemeenteraad en Participatieraad worden op de volgende wijze betrokken; 
Mei 2020  vaststellen voorbereidingsnotitie door college. Notitie gaat ter informatie naar 
   de gemeenteraad en de Participatieraad; 
Augustus 2020  De diverse werkgroepen zoals hiervoor beschreven gaan van start; 
December 2020  Presentatie en/of notitie voor college en raad met de adviezen van de diverse 
   werkgroepen voor de uitvoering; 
Jan – febr. 2021 Opstellen beleidskader en zo nodig verordeningen en beleidsregels. Advies 
   van Participatieraad; 
Maart –april 2021 Vaststelling beleidskader door college en raad;  
Juli 2021  Invoering wet inburgering 2021. 
 
 
Bijlagen 
Notitie Voorbereiding Wet inburgering 2021 (Integreren doe je met zijn allen) 
 


