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Op 21 januari 2021 heeft u het beleidskader “Nieuwe Wet inburgering: samen naar duurzame integratie” 
vastgesteld. In het beleidskader staat aangegeven dat we voor het eind van 2022 een eerste evaluatie uit 
wilden laten voeren, om de efficiëntie en de effectiviteit van ons nieuwe beleid te meten en zo nodig bij te 
stellen.  
 
Wij hebben besloten om deze evaluatie uit te stellen tot eind 2023. Met deze brief informeren wij u over 
de redenen hiervoor. Tevens informeren we u over de voortgang  met betrekking tot de uitvoering van de 
nieuwe wet. 
 
Start Wet inburgering 2021 
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Door problemen bij DUO is pas eind 
maart de uitvoering op gang gekomen. Dit heeft tot vertraging geleid, ook bij onze ketenpartners. 
 
Op basis van bovenstaande en de ervaringen van de afgelopen maanden hebben we ervoor gekozen om 
de evaluatie van de uitvoering van de Wet inburgering 2021 uit te stellen tot 2023. Het jaar 2023 
gebruiken we om de onderwijsroute op te starten (zie hieronder voor de laatste stand van zaken), de 
samenwerking met de partners te optimaliseren, bij meer mensen de brede intake af te nemen en hen te 
begeleiden bij de inburgering. We verwachten eind 2023 meer input te hebben, om dan optimaal te 
kunnen profiteren van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie. 
 
Stand van zaken op dit moment 
We hebben momenteel een regievoerder voor de nieuwe wet inburgering in dienst. Ook de regievoerders 
voor de zogenaamde ondertussengroep (statushouders die al in onze gemeente wonen, onder de oude 
wet inburgering vallen en hulp nodig hebben om te kunnen integrereren en participeren),  doen bepaalde 
werkzaamheden in het kader van de nieuwe wet. Gezien de oplopende aantallen inburgeraars onder de 
nieuwe wet zullen we extra inzet moeten plegen. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe we dit het 
beste in kunnen vullen. Gedacht wordt aan een extra regievoerder en een ervaringsdeskundige van 
Eritrese of Syrische komaf.  
 
Tussen april en november 2022 zijn we met 25 asielstatushouders en 1 gezinsmigrant gestart met de 
brede intake. Bij bijna 20 van hen is de brede intake inmiddels afgerond. De gezinsmigrant gaat de B1-
route volgen. Van de asielstatushouders gaat er niemand  naar de onderwijsroute, ze zijn ongeveer gelijk 
verdeeld over de B1 en de Z-route.  
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We hebben de verschillende onderdelen van de uitvoering inmiddels ingericht. We hebben afspraken met 
verschillende partijen over de maatschappelijke begeleiding, het taalonderwijs in de B1 en de Z-route, 
toeleiding naar werk en participatie. Deze moeten nog geformaliseerd worden. Het is helaas nog niet 
gelukt om de onderwijsroute aan te besteden. We, de gemeenten uit de arbeidsmakrtregio Groningen, 
zijn nog steeds met de onderwijsinstellingen in gesprek en hebben een akkoord bereikt op hoofdlijnen. 
We gaan opnieuw een Open House in de markt zetten en hopen begin 2023 te kunnen starten met de 
onderwijsroute. Tot die tijd blijven we maatwerk bieden aan de inburgeringsplichtigen die het betreft. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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