
 

 
 
 
 
 

MEMO aan Raad 
 
 
Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 
 
Van : College van Burgemeester en Wethouders 
  
Datum : 02-12-20 
 
Onderwerp : Stand van zaken Wet Inburgering 
 
 

 

Beleidsreferentie 
Er is een afspraak gemaakt om de raad te informeren over de planning en ontwikkelingen over de 
Wet Inburgering.  

 

1. Inleiding 
De Wet Inburgering wordt ingrijpend gewijzigd. De gemeente krijgt hierbij een belangrijke rol. In juni dit 
jaar is er een voorbereidingsnotitie gedeeld met de raad. Deze notitie ging over de achtergrond en 
voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering. In hoofdlijnen is geïnformeerd hoe het stelsel gewijzigd 
wordt en wat er veranderen gaat voor gemeente Noordoostpolder. Wij hebben de taak gekregen om 
een regierol te nemen in de uitvoering van de wet. Deze rol hebben we aangenomen en ondertussen 
zijn er al flink wat stappen gemaakt. We kiezen ervoor om deze voorbereidingen samen met de 
partners van Platform Nieuwe Nederlanders te treffen. Met dit memo informeren wij u over de laatste 
ontwikkelingen.  
  

2. De invoering van de wet is uitgesteld 
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 10 november laten weten dat de invoering van de wet 
wordt uitgesteld tot voorlopig 1 januari 2022. Door de coronacrisis zien betrokken partijen risico’s voor 
de geplande invoeringsdatum. Wat dat precies betekent voor onze voorbereidingen, is nog 
onduidelijk. Op 1 december behandelt de Eerste Kamer de wet. Daarna moet nog lagere wet en 
regelgeving worden vastgesteld.  
 

3. Het proces naar de invoering verandert 
In de voorbereidingsnotitie is een tijdspad geschetst voor de invoering per 1 juli 2021. De raad zou in 
december 2020 betrokken worden bij het proces en de kaders voor de wet kunnen aangeven. Nu de 
invoering van de wet is uitgesteld, wordt ook het tijdspad aangepast. Het college betreurt het uitstel 
van de wet. We willen de voorbereidingen die nu gestart zijn voortzetten en daarbij de samenwerking 
met onze partners behouden. We vragen de werkgroepen om na te denken over experimenten die 
aansluiten bij de nieuwe wet en binnen de huidige wetgeving uit te voeren zijn. Daarmee hopen we 
nog meer zicht te krijgen op de kansen van de nieuwe wet. En ook bij een nog verder uitstel de 
dienstverlening voor de inburgeraars te borgen. Ter informatie is als bijlage een overzicht van de 
werkgroepen, de voortgang en hun opdracht toegevoegd.  
 

4. Rol van de werkgroepen en de raad 
De nieuwe Wet inburgering is vooral een uitvoeringswet. De meeste kaders zijn door het Rijk 
vastgesteld en de gemeente en o.a. DUO moeten deze uitvoeren. De formele beleidsvrijheid van de 
gemeente beperkt zich tot: 

Het bepalen van de financiële kaders; 

De handhaving, dit is als “kan bepaling” opgenomen in de wet. 
 
Voor een breed draagvlak voor de uitvoering van de wet vragen wij de raad ook om mee te denken 
over de keuzes die wij maken in de uitvoering. Daarom leggen wij de adviezen van de werkgroepen 
graag voor aan de raad. We vragen de raad om met de kennis die wij aanleveren de koers te bepalen. 



De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe gaat de gemeente Noordoostpolder, binnen de kaders van de wet, 
uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering?’ Aan de hand daarvan wordt vervolgens het 
beleidsplan geschreven. 
 

5. De raad wordt verder betrokken 
Het opstellen van een beleidskader voor de nieuwe wet stellen wij uit. Het tijdspad voor de 
implementatie staat beschreven in de voorbereidingsnotitie, maar wordt aangepast (zie bijlage 2). 
Binnen de huidige kaders van de wet gaan wij onderzoeken welke pilots en experimenten mogelijk 
zijn. Er wordt in februari een avond voor de raad gehouden waarin de adviezen gepresenteerd worden 
voordat we met experimenten van start gaan. Later in het jaar zullen de uitkomsten en adviezen 
worden gepresenteerd. We verwachten de raad daarmee voldoende informatie te kunnen geven om 
kaders te kunnen stellen. Aan de hand van de kaders wordt het beleidsplan opgesteld en in Q4 ter 
vaststelling aangeboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1. Overzicht werkgroepen 
 

Werkgroep Intern Extern Onderwerpen Producten 

Kerngroep USD, 
klantmanagers 
participatie, 
kwaliteit, 
teamleider, MO 

VWN Documenten en acties verzamelen vanuit de 
werkgroepen en klaarmaken voor het opstellen 
van een beleidskader 
 
Regionale) documenten, kaders, concepten 
communiceren richting de werkgroepen om als 
leidraad te gebruiken 
 
Een totaal plan / beleidsconcept maken waarin 
alle onderwerpen opgenomen zijn voor de 
raad 
 
Kostenverdeling (input vanuit werkgroepen) 

Actie  
 
 
 
Actie 
 
 
 
 
Document met alle adviezen 
 
 
 
Inventarisatie 

Doorlopende lijn AZC- 
gemeente/ Brede intake 
en PIP 

USD, 
Klantmangers 
Participatie, 
bedrijfsbureau 

VWMN, COA, 
ROC, Regionale 
werkgroep brede 
intake, VWN 

Een doorlopende lijn creëren tussen AZC en 
de gemeente  
 
Hoe het PIP er uit gaat zien (vorm en inhoud) 
 
Hoe de doelstellingen en resultaten in het PIP 
worden gemonitord en waar nodig 
gehandhaafd 
 
Hoe de Brede Intake eruit ziet (vorm en 
inhoud) 

Actie 
 
 
Document met advies 
 
 
Document met advies 
 
 
 
Document/ advies 
Handleiding werkwijze 

Inzet Leerroutes, MAP, 
PVT, maatschappelijke 
begeleiding 
 
 
Onderverdeeld in drie 
werkgroepen:  

1. Z-route 

2. B1-route, 

MAP en PVT 

3. Onderwijsro

ute 

USD, 
Klantmanagers 
participatie, 
kwaliteit, inkoop, 
MO 

Regionale 
werkgroep 
leerroutes, 
VWMN, VWN 

Formuleren hoe de leerroute aangeboden en 
gemonitord wordt.  
 
let op: in afstemming met werkgroep 1 
(leerroute wordt opgenomen in PIP) 
 
Hoe de PVT er uit gaat zien (kwaliteitscriteria) 
en inventariseren waar deze uitgevoerd wordt.  
 
Wat de kwaliteitscriteria zijn van 
maatschappelijke begeleiding. Hoe gaan we 
maatschappelijke begeleiding inkopen en hoe 
gaan we toezien op contract en kwaliteit. 

Handleiding werkwijze 
leerroutes 
 
Financieel kostenplaatje 
 
 
Document met advies 
 
 
 
Document met advies 

Ontzorgen, bevorderen 
financiële 
zelfredzaamheid 
 
Onderverdeeld in twee 
groepen: ·Technisch 
ontzorgen en financiële 
zelfredzaamheid 
 

Klantmanager 
inkomen, 
kwaliteit, 
bedrijfsbureau 

VWMN, 
Humanitas, 
Centric, 
Mercatus, VWN 

Inregelen en muteren van het proces verplicht 
ontzorgen 
 
Hoe wij de financiële redzaamheid gaan 
bevorderen en; 
 
Hoe wij met diverse partners samenwerken 
om dit te behalen 

Actie 
 
 
Document met advies 

Als de uitkomsten van de werkgroepen zijn vastgelegd, wordt er een avond gehouden met de raad. 
 
Startbijeenkomst 
In september hebben wij een startbijeenkomst gehouden met alle bovenstaande partners en is er een 
indeling gemaakt van de werkgroepen. Er is een presentatie gehouden door Divosa en er werd kennis 
gedeeld en getest. Na de startbijeenkomst zijn de werkgroepen bij elkaar gekomen en van start 
gegaan. Elke werkgroep heeft een opdracht (en eindproduct) meegekregen. Een aantal van deze 
opdrachten zijn eerder in de voorbereidingsnotitie beschreven. Er wordt op dit moment gewerkt aan 
deze opdracht. 
 
Indeling en inhoud werkgroepen 
In elke werkgroep is een kartrekker aangewezen. De kartrekker coördineert het overleg van de 
werkgroep en koppelt de uitkomsten terug naar de kerngroep. De kerngroep bewaakt de voortgang, 
stuurt op de uitkomsten en is kritisch op mogelijke risico’s. De werkgroepen zijn op dit moment bezig 
actief bezig. Ze komen wekelijks bij elkaar.  
 
De planning was dat rond het eind van dit jaar elke werkgroep adviezen zou geven over mogelijke 
vormen. Het zijn geen volledig uitgewerkte adviezen, maar vooral een overzicht van de 
keuzemogelijkheden en voor en nadelen van keuzes. 



 
Inkoopproces leerroutes 
Ook regionaal bespreken we wat er op ons afkomt. We houden ons op dat niveau vooral bezig met 
inkoopprocessen en kwaliteitscriteria. Op dit moment voeren we gezamenlijk een marktconsultatie uit. 
Vanuit daar wordt bekeken wat de voor en nadelen zijn van gezamenlijk of gescheiden van 
aanbesteding van leerroutes. In de werkgroepen wordt rekening gehouden met dit proces. 
 
 
 
 
 


