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In vervolg op onze brief van 7 april 2020 en de raadsinformatiebijeenkomst op 24 november 2020 
informeren we u graag over de voortgang van de pilot ‘ondertussengroep’ en over de meest relevante 
ontwikkelingen rond de nieuwe wet inburgering. Zoals bekend zijn we in november 2020 begonnen met 
een pilot waarbij we de zogenaamde ondertussengroep, statushouders die al in onze gemeente wonen 
maar die niet onder de nieuwe wet inburgering gaan vallen, oppakken en begeleiden met als doel een 
betere integratie en participatie. Tegelijk willen we op deze manier ons al doende voorbereiden op de 
nieuwe wet inburgering (NWI). Deze nieuwe wet wordt op 1 januari 2022 van kracht. De pilot voeren we 
uit met de gemeenten Assen en Aa en Hunze. De provincie Drenthe draagt bij aan de pilot met een 
subsidie.  
 
De pilot ondertussengroep. 
Bijgaand treft u de tussenrapportage van het projectteam aan, met daarin de resultaten per september 
van dit jaar inzake de pilot. De rapportage is opgesteld aan de hand van de subsidieeisen van de 
provincie en de vijf doelen die in het door u vastgestelde beleidskader nieuwe wet inburgering zijn 
gesteld. De rapportage geeft een goed beeld geeft van de situatie van de statushouders en de 
uitdagingen waar we ons nog voor gesteld zien, ook in het kader van de NWI. Ter aanvulling op de 
rapportage willen we hier graag melden dat de pilot zeer waardevol is gebleken. Veel mensen krijgen nu 
de noodzakelijke ondersteuning die ze voorheen niet kregen. Hierdoor krijgt men weer perspectief. Het 
projectteam is ook meerdere schrijnende situaties tegen gekomen, die nu konden worden opgelost. 
Gesteld kan worden dat de inzet van het projectteam een wezenlijke bijdrage levert aan een betere 
integratie en participatie, ook al is het team sterk belemmerd door corona. 
 
Door meerdere oorzaken, waaronder corona en uitval van personeel, is de pilot, anders dan de bedoeling 
was, per 1 november niet klaar. Wij hebben daarom besloten de pilot met de andere twee gemeenten te 
verlengen tot 1 juli 2022. Dit om toch aan de subsidievereisten van de provincie te kunnen voldoen. 
Daarnaast heeft het college, op grond van de resultaten tot nu toe, de opgedane ervaring met de 
ondertussengroep en de aanbevelingen van de projectgroep, besloten in Tynaarlo langer, tot november 
2023, door te gaan met de ondersteuning en begeleiding van deze statushouders. We financieren deze 
verlenging met middelen uit de reserve participatie. De raad heeft besloten dat de middelen uit deze 
reserve bestemd zijn voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en daarnaast voor een 
extra inspanning om de participatie en integratie van nieuwkomers en andere inwoners te bevorderen 
Tevens heeft de raad besloten dat we de middelen mogen onttrekken wanneer nodig voor deze 
doelgroep.   
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Op dit moment is de helft van de ondertussengroep in beeld, de andere helft wordt nog in beeld gebracht. 
Het blijkt dat de ondertussengroep relatief veel hulp en ondersteuning nodig heeft en dat de betrokken 
partners en organisaties daar nog niet altijd goed op toegerust zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de 
statushouders tot nu toe de weg naar hulp en ondersteuning zelf niet konden vinden.  
 
Nu ze wel in beeld komen en overgedragen worden, betekent dit een grote groep nieuwe clienten voor de 
betrokken organisaties, die ook nog eens de nodige expertise vragen én die we vragen te gaan werken 
volgens de eisen van de nieuwe wet. Deze aspecten vragen meer tijd van de pilotmedewerkers dan 
voorzien. De inzet is erop gericht om alle statushouders uit de ondertussengroep in beeld te krijgen en de 
hulpvragen weg te zetten bij de organisaties die hiervoor bedoeld zijn, zoals de sociale teams, Neie 
Naober, Humanitas, WPDA, vluchtelingenwerk en de bibliotheken.  
 
Zoals in de tussenrapportage is te lezen, zijn we er nog niet. Tegelijk willen we opmerken dat alle 
betrokken partners blijk geven van goede wil en we hebben er vertrouwen in dat we met de juiste 
ondersteuning, scholing en kennisdeling tot goede resultaten komen.  
 
De aanbevelingen van de projectgroep willen we waar mogelijk gaan uitvoeren. Dit betekent dat we de 
ondertussengroep ook, op maat, ondersteuning willen bieden op die gebieden waar men nu problemen 
mee ervaart en die het meedoen en participeren bemoeilijken. We denken daarbij aan digitale 
vaardigheden, financiele zelfredzaamheid, individuele budgetcoaching en het inzetten van 
sleutelpersonen. Ook willen we onze partners faciliteren, zoals Neie Naober en de sociale teams.   
 
Vooraleerst organiseren we deze extra onderteuning voor de ondertussengroep, maar we gaan ook 
kijken of deze inzet nodig is onder de NWI en past binnen de middelen die we hiervoor van het Rijk 
beschikbaar krijgen. Inmiddels is bekend welk budget het rijk beschikbaar stel voor de uitvoering van de 
nieuwe wet. Wij brengen op dit moment in beeld welke kosten we verwachten, welke verplichtingen we 
hebben en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare middelen en welke mogelijkheden dit bied. 
 
We verwachten dat de toenname van de instroom van statushouders die onder de nieuwe wet gaan 
vallen geen probleem is omdat de uitstroom uit de ondertussengroep zal toenemen, zodat de omvang 
van de groep redelijk stabiel blijft. Met de inrichting van onze organisatie voor de nieuwe wet inburgering 
houden we daar rekening mee.  
 
Per brief van 5 oktober jl. (kenmerk 1209450) hebben we u gemeld dat de ROC’s stoppen met het 
aanbieden van inburgeringslessen, omdat zij het niet kunnen aanbieden voor de middelen die het Rijk 
hiervoor beschikbaar stelt. Hierover is intensief overleg gevoerd, maar vanuit het Rijk is nog geen bericht 
ontvangen dat er een oplossing is voor het financieringsprobleem. We zijn zoals gemeld zelf bezig een 
oplossing te vinden voor het inburgeringsonderwis in de B1 en Z-route en we verwachten dat dit gaat 
lukken.  
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