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Geachte leden van de raad,,

Het inburgeringsstelsel gaat drastisch op de schop. De bedoeling is dat de nieuwe Wet
lnburgering per 1 januari 2021 in werking zal treden. Momenteel bereiden gemeenten zich
voor op deze stelselwijziging vanuit de 'Veranderopgave lnburgering' (VOl). Via deze brief
willen wij u op hoofdlijnen informeren over de veranderingen.

De reden voor deze wetswijziging is dat het huidige inburgeringsstelsel in praktijk niet goed
werkt. "lnburgeraars doen te lang over hun inburgering en het sfe/se/ prikkelt niet om op het
hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taalte leren. De verbinding met participatie wordt
onvoldoende gemaakt, onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun
inburgeringsplicht. De doorgaande lijn fussen de asielopvang en verdere inburgering bii
gemeenten verloopt onvoldoende soepel. lnburgeraars zijn kwetsbaar op een vriie markt
waar fraude voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogeliikheden die het
/eensfe/se/ ze biedt". Deze conclusies zijn getrokken door het Rijk en zijn aanleiding om het
inburgeringsstelsel te veranderen.

Per 2021wordt inburgering weer een verantwoordelijkheid van gemeenten. ln het nieuwe
stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden vanaf het
eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de
samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn
van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en
gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op
maat kunnen werken.

Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren.

Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken (PlP). Ook
wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus
inkopen. Gemeenten zullen financiële middelen ontvangen om inburgeringscursussen in te
kopen. Binnen het nieuwe stelsel worden ook hogere taaleisen gesteld aan inburgeraars.
Momenteel is het vereiste niveau A2. Datwordt 81 (de norm) omdat dit de kans op een
baan vergroot. Aan de andere kant komen er ook alternatieve routes voor meer maatwerk
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(Z-route voor analfabeten en onderwijsroute). Verder is het de bedoeling dat gemeenten
statushouders in de eerste periode gaan 'ontzorgen' (vaste lasten verrekenen met de
uitkering).

Voor een groep mensen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Het gaat om de groep
inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen. Om deze zog.
'ondertussen-groep'goed te kunnen ondersteunen zullen gemeenten extra middelen van
het Rijk ontvangen . Deze middelen komen waarschijnlijk bij de meicirculaire en biedt kansen
om onze inzet op statushouders actiever vorm te geven.

Op dit moment zijn veel gemeenten en andere organisaties zoekende naar hoe
statushouders het beste ondersteund kunnen worden en wat werkt om toekomstige
problemen te voorkomen. ln Purmerend en Beemster brengen we op dit moment in kaart
hoe het inburgeringslandschap eruit ziet, wie wat doet en hoe de doelgroep eruit ziet. Van
daaruit bepalen we wat de vervolgstappen zullen zijn. Daar waar mogelijk gaan we al aan
de slag met verbeteringen. Dat doen we in samenwerking met onze samenwerkingspartners
waaronder Vluchtelingenwerk en Werkom. Zodra we meer concreets te melden hebben,
komen we bij u terug.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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