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Graag informeren wij u over de nieuwe wet inburgering en de wijze waarop wij ons daarop voorbereiden. 
De nieuwe wet inburgering treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Dit betekent enerzijds dat er veel werk te 
verrichten is om op tijd klaar te zijn, anderzijds betekent het ook dat we nu deels al kunnen beginnen met 
werken volgens de eisen van de nieuwe wet. Op die manier kunnen we met elkaar ervaring opdoen over 
hetgeen het beste werkt, maar ook verwachten we de huidige inburgeraars betere kansen te kunnen 
bieden op volwaardige integratie en participatie. 
 
Onder de huidige wet inburgering zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en de 
financiering hiervan. Dit stelsel is ingewikkeld en niet effectief gebleken. Om ervoor te zorgen dat veel 
meer nieuwkomers gaan participeren in onze samenleving, het liefst via betaald werk, krijgen gemeenten 
per 1 juli 2021 de regie weer terug op de uitvoering van de inburgering. Dit betekent dat de gemeente. 
verantwoordelijk wordt voor o.a.  
- het uitvoeren van een brede intake,  
- het opstellen van een Persoonlijk inburgeringsplan (PIP),  
- het financieel ontzorgen voor in ieder geval een half jaar en  
- de inkoop van de inburgeringstrajecten.  
Voor de inburgeraars komen er drie mogelijke leerroutes: 
- de onderwijsroute (voor jongere statushouders die nog een opleiding kunnen doen),  
- de B1 route (duale route, werken en leren) en  
- de Z-route (een ‘zelfstandig met taal’ route voor statushouders die de B1 route niet aan kunnen). 
 
Al deze onderdelen moeten nog uitgewerkt en geconcretiseerd worden, daar wordt momenteel druk aan 
gewerkt. We doen dit samen met de gemeenten Assen en Aa&Hunze. 
 
De huidige groep nieuwkomers gaat niet onder de nieuwe wet vallen en dreigt daardoor buiten de boot te 
vallen. In het voorjaar van 2019 heeft het college besloten om een zogeheten ‘0-meting’ uit te laten 
voeren onder deze groep. De 0-meting is vorig jaar zomer/najaar uitgevoerd. In totaal hebben 104 
mensen het assessment gedaan. Hieruit is gebleken dat 90% van deze groep (langdurig) een 
bijstandsuitkering heeft en dat er financiële, lichamelijke en psychisme problematiek speelt. Vaak is er 
sprake van een zeer klein sociaal netwerk en zijn er weinig contacten met Nederlanders. De beheersing 
van de Nederlandse taal is over het algemeen niet goed en een substantieel deel van de nieuwkomers 
heeft geen bezigheden buitenshuis. Met de nieuwe aanpak willen we ons op deze thema’s richten om 
hier verbetering in aan te brengen.  
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Ook is, zoals gezegd, de samenwerking gezocht met Assen en Aa&Hunze. Deze samenwerking is 
belangrijk omdat we te maken hebben met dezelfde partners in de uitvoering, zoals WPDA, 
vluchtelingenwerk en de ROC’s. De gemeente Aa en Hunze en Assen zijn dit jaar met de 0-meting 
gestart. Na afloop van deze meting liggen er voor de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo 
gezamenlijk ruim 400 individuele assessments klaar, die vertaald kunnen worden in een individueel plan 
van aanpak. We willen deze individuele plannen oppakken volgens de werkwijze van de nieuwe wet.  
 
Momenteel werken we onze plannen verder uit. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden kunnen we 
naar verwachting aan de slag met de uitvoering. We sluiten hierbij aan bij de kadernota participatie en 
participatiewet in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023. De plannen zijn reeds 
besproken met de diverse partners, zoals WPDA, vluchtelingenwerk en sociale teams en hun input is 
meegenomen. 
 
Het feit dat we als 3 gemeenten samenwerken is uniek in Drenthe. Andere gemeenten kunnen wellicht 
hun voordeel doen met onze kennis en ervaring. Daarom is namens de drie gemeenten een 
subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe, om een deel van de plannen te kunnen financieren. 
De provincie heeft aangegeven positief tegenover deze plannen te staan.  
 
In het najaar willen we uw raad en de gemeenteraden van Aa en Hunze en Assen gezamenlijk 
informeren over de voortgang. 
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