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Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 
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Inleiding  
Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet Inburgering ingevoerd. Een wet die de regie op inburgering 
(weer) bij de gemeente legt. Voor de uitvoering betekent dit dat we er als gemeente taken bij krijgen 
en dat er meer verbinding komt tussen inburgering en de verplichtingen van de Participatiewet. De 
nieuwe Wet Inburgering is een uitvoeringswet. De kaders zijn door het Rijk vastgesteld. Gemeenten 
krijgen de opdracht om de wet uit te voeren. Taken die wij moeten uitvoeren zijn:  

• Een Brede intake waarbij zoveel mogelijk informatie van de statushouder in beeld wordt 
gebracht.  

• Het bieden van een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) waarin de rechten en 
plichten van de statushouder zijn opgenomen.  

• Het aanbieden van verschillende leerroutes, de Module Arbeidsmarkt en Participatie 
(MAP)en het Participatieverklaringstraject (PVT).  

Inburgeren is meer dan de taal leren. In de Wet Inburgering 2022 wordt het leren van de taal direct 
gekoppeld aan participeren in de samenleving. De bedoeling van de wet is dat statushouders vaker en 
sneller dan in het huidige stelsel de weg vinden naar de arbeidsmarkt. 
 
In februari heeft u een presentatie gekregen over de nieuwe wet inburgering en gehoord welke 
wijzigingen aanstaande zijn en wat we hebben gedaan om de uitvoering/maatschappelijke partners te 
betrekken. Graag informeren wij u over het proces tot aan de nieuwe wet. Hiervoor hebben we een 
aantal onderwerpen die we graag onder de aandacht brengen.  
 

A. De gekozen inkoopprocedure maakte het lastig om de pilots uit te voeren 
In de commissieavond van februari 2021 hebben we u meegenomen in de stand van zaken 
nadat bekend werd dat de wet uitgesteld werd. Daarin hebben we aangegeven dat we als 
gemeente graag ervaring opdoen met nieuwe onderdelen van de wet in de vorm van pilots.  

 
We zijn met diverse partijen in gesprek gegaan om vorm en inhoud te geven aan de plannen 
die er waren. Dit op het gebied van de z-route, financiële zelfredzaamheid in combinatie met 
financieel ontzorgen en de B1-route (met name het duale traject). Dankzij deze gesprekken 
hebben we de kwaliteitseisen al in een inkoopaanvraag om kunnen zetten. Ook hebben 
partijen zich al kunnen verdiepen in de materie.  

 
In de loop van het proces concludeerden we dat de pilots in strijd waren met de 
inkoopprocedure. De looptijd van de pilots zou overlappen met de start van de nieuwe wet. Dit 
is niet wenselijk, omdat we ondertussen de inkoopprocedure startten. Het idee van een pilot is 
dat we er iets van leren. Deze leerpunten zouden we in dat geval niet mee kunnen nemen in 
de inkoopprocedure en de af te sluiten contracten met partijen. Daarnaast zouden we met 
partijen een pilot ingaan die mogelijk ook meedoen aan de inkoopprocedure. Dat is wettelijk 
gezien niet toegestaan. Het is nog maar de vraag of die partijen ook in aanmerking komen 
voor het uitvoeren van hun onderdeel per 1 januari 2022.  

 



B. De nieuwe wet geeft gedetailleerde uitvoeringsrichtlijnen 
Dit betekent dat we als gemeente beperkte keuzevrijheid hebben. Voor de visie en de 
leidende principes sluiten we aan bij het deelplan participatie en het overkoepelend 
beleidsplan sociaal domein. We kiezen voor een uitvoeringsaanpak dat als bijlage toegevoegd 
wordt aan het deelplan participatie. De nieuwe wet kent geen verordeningsplicht. De 
uitvoeringsaanpak die we opstellen wordt breed gedragen. In de aanpak zijn namelijk alle 
adviezen vanuit de werkgroepen (uitvoering) meegenomen. De aanpak inburgering is een 
gezamenlijke aanpak van gemeenten Noordoostpolder en Urk.  

 
C. Het Rijk heeft het beschikbare budget bekend gemaakt, het komende jaar krijgen we 

meer zicht op de praktijk en de gevolgen 
Kortgeleden is ons bekend geworden wat we precies krijgen voor de uitvoering van de wet. 
De middelen zijn beperkt, het is een uitdaging om de wettelijke taak binnen deze middelen uit 
te voeren. Maar ook hier sluiten we aan bij het deelplan participatie: ons inburgeringsbeleid 
past binnen de financiële kaders. Het uitvoeren van extra activiteiten, zoals het vormen van 
een brugklas, vraagt extra middelen. 

 
Het is te vroeg om dat soort keuzes te overwegen. Deze maken we liever wanneer er een 
beter beeld van de praktijk is. Tijdens het inkoopproces houden we daarom rekening met een 
‘oefenjaar.’ De contracten met partijen stemmen we voor de duur van 3 jaar af (duur van het 
inburgeringstraject). Na het eerste jaar wordt er geëvalueerd en kan waar nodig worden 
bijgestuurd. De (financiële vertaling van de) uitvoering van de nieuwe wet inburgering komt 
terug in de begroting 2022. 

 

Tabel 1: financiën wet inburgering volgens de laatste circulaire van 30 september 2021.  
 
Waar staan we nu?  
We kiezen voor onderhandse inkoop. Dat houdt in dat we per opdracht partijen benaderen voor het 
uitvoeren van bepaalde onderdelen. We hebben de geïnteresseerde partijen geïnventariseerd. Vanuit 
daar wordt de inkoopprocedure opgestart en hopen we met geschikte partijen tot overeenstemming te 
komen. 
 
De Werkcorporatie heeft alvast gekeken naar mogelijke ondernemers die een werk- of stageplek 
kunnen bieden aan de nieuwkomers. In de B1-route zijn we verantwoordelijk voor het aanbieden van 
een participatiecomponent, het liefst in de vorm van betaald werk. Door ondernemers te benaderen, 
kunnen we alvast voorsorteren op een aantal werk- of stageplekken. Er bleek veel animo voor te zijn. 
 
Wat gaan we nog doen? 
1. Het college stelt de Aanpak Inburgering vast (begin november) 
2. We houden een informatiesessie in de commissie SLZ (eind november) 
2. De inkoopprocedure wordt afgerond (november) 
 
 
 
 
 


