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Onderwerp 
concept beleidskader nieuwe wet inburgering 

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit het beleidskader nieuwe wet inburgering vast te stellen 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Om formeel verdere stappen te 
kunnen zetten in de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, is het noodzakelijk om een 
beleidskader te laten vaststellen door de gemeenteraad. In afstemming met de gemeenten Aa en 
Hunze en Assen hebben we het beleidskader uitgewerkt. In het concept beleidskader staat op 
hoofdlijnen beschreven wat de nieuwe wet voor gemeenten betekent, wat onze visie, doelen en 
beleidsuitgangspunten zijn en wat we willen bereiken. Ook de financiële kaders worden, voor zover 
bekend, benoemd. De nieuwe Wet inburgering heeft diverse raakvlakken met de Participatiewet, 
ook daar wordt in het beleidskader op ingegaan. Na het vaststellen van het beleidskader zullen we 
in de beleidsregels verder uitwerken hoe we het inburgeren vanaf januari 2022 vorm gaan geven.   
We zetten hierbij in op: Nieuwkomers doen snel en volwaardig mee in onze samenleving, het liefst 
via betaald werk. Zij bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau, hebben kennis van de 
Nederlandse maatschappij, een dagbesteding, een netwerk en zijn onderdeel van onze 
samenleving. Er wordt naar hen omgekeken door de andere inwoners en er wordt gebruik gemaakt 
van hun talenten. 
 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Met het beleidskader leggen we een formele basis voor het implementeren van de nieuwe Wet 
inburgering. Om ons verder voor te kunnen bereiden op de nieuwe taken die op de gemeente 
afkomen is dit van belang. In het beleidskader staat op hoofdlijnen beschreven wat er van 
gemeenten verwacht wordt en hoe we ons op de nieuwe wet voorbereiden. Na het vaststellen van 
het beleidskader werken we in de beleidsregels verder uit hoe we het inburgeren vanaf januari 
2022 vorm gaan geven. 
 
In afstemming met de gemeenten Aa en Hunze en Assen hebben we het beleidskader uitgewerkt. 
Dit beleidskader wordt in beide andere gemeenten ook in januari 2021 ter besluitvorming 
voorgelegd aan de raden. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Proces 



 
 
 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Er is een informatieavond gehouden voor de 
drie gemeenteraden op 24 november jl. om de raad hierover te informeren.  
 
Inhoudelijk 
In het concept beleidskader staat op hoofdlijnen beschreven wat de nieuwe wet voor gemeenten betekent, wat 
onze visie, doelen en beleidsuitgangspunten zijn en wat we willen bereiken. Ook de financiële kaders worden, 
voor zover bekend, benoemd. De nieuwe Wet inburgering heeft diverse raakvlakken met de Participatiewet, ook 
daar wordt in het beleidskader op ingegaan. Na het vaststellen van het beleidskader zullen we in de 
beleidsregels verder uitwerken hoe we het inburgeren vanaf januari 2022 vorm gaan geven.  Ook wordt een 
nieuwe verordening opgesteld. 
 
Pilot inburgering 
We zijn onlangs van start gegaan met de pilot inburgering, om de zogenaamde tussengroep, statushouders die 
niet onder de nieuwe wet gaan vallen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben, te gaan begeleiden conform 
de eisen van de nieuwe wet. De basis hiervoor is de 0-meting die we in de zomer van 2019 hebben laten 
uitvoeren. Zo kunnen we ons al doende goed voorbereiden op de nieuwe wet. Deze pilot loopt gewoon door, 
met als geplande einddatum mei 2022. Ook de pilot die we samen met Assen en Aa en Hunze zijn gestart met 
gelden vanuit de provinciale subsidie gaat door, deze loopt waarschijnlijk tot november 2021. Voor beide pilots 
is het goed om een vastgesteld beleidskader te hebben zodat duidelijk is hoe we willen gaan werken en wat we 
willen bereiken. Ook om partners waarmee we willen gaan samenwerken onder de nieuwe wet te kunnen 
selecteren. Dit wordt ook voorbereid gedurende de pilots. 
 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
We zullen een persbericht opstellen met de hoofdpunten uit het beleidskader en een schets van de 
nieuwe ontwikkelingen, om de inwoners te informeren. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
We zijn al bezig met de uitvoering in genoemde pilots, ter voorbereiding op de nieuwe wet. Het 
beleidskader gaat hier formeel richting aan geven. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering ontvangen gemeenten van het Rijk 
twee deelbudgetten, te weten een algemene uitkering (gemeentefonds) en een specifieke uitkering 
(geoormerkt).  
 
De algemene uitkering is bedoeld voor de invoeringskosten van gemeenten ter voorbereiding op de 
uitvoering van de nieuwe wet. De geoormerkte middelen zijn bedoeld voor 
inburgeringsvoorzieningen die gemeenten inzetten bij het uitvoeren van hun inburgeringstaken 
(brede intake, opstellen van het Plan Inburgering en Participatie, maatschappelijke begeleiding, 
invulling van de leerroutes, participatieverklaringstraject, etc.). De hoogte van dit bedrag hangt 
samen met het aantal statushouders dat gehuisvest wordt door de betreffende gemeente. 
Op dit moment is de lagere regelgeving nog niet bekend en hebben we geen zicht op de exacte 
aantallen en de achtergrond van de statushouders die vanaf 1 januari 2022 aan Tynaarlo 
gekoppeld worden. Ook moeten de verschillende leerroutes nog uitgewerkt en ingekocht worden. 
Het is dus nog niet duidelijk wat de exacte kosten zullen zijn voor de gemeente voor het 
voorbereiden op en het uitvoeren van de nieuwe wet. Vooralsnog gaan we er van uit dat we binnen 
de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten blijven. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

J.W. Westen, loco-gemeentesecretaris 
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