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Kennisnemen van 
de inhoud van de ‘Startnotitie Veranderopgave inburgering (VOI)’. 
 
Inleiding 
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De verantwoordelijkheid voor de 
inburgering keert dan weer terug naar de gemeenten. Op 17 juni 2019 hebben wij uw raad hierover 
al geïnformeerd. In regionaal verband1 bereiden wij ons op dit moment voor op de nieuwe wet. Dit 
doen wij door lokaal uitvoering te geven aan de integrale aanpak statushouders, zoals door uw raad 
vastgesteld in 2018. Daarnaast hebben we in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant een regionale 
verkenning gedaan. De bijgevoegde startnotitie is daar het resultaat van. 
 
Informatie 
Met de nieuwe wet in zicht is het belangrijk om te weten wat we regionaal en wat we lokaal gaan 
organiseren. De gemeenten in de regio hebben daarom verkend hoe zij de verschillende nieuwe 
taken van de wet willen gaan organiseren; wat zelf doen en wat door derden en op welk 
schaalniveau. Het resultaat is opgenomen in deze regionale startnotitie, die in juni 2020 is besproken 
met de verantwoordelijke bestuurders in de regio.  
 
In de regio willen we het beleid vormgeven vanuit: 

- de organisatorische uitgangspunten: Vroegtijdig, integraal en doorlopend. 
- de proces uitgangspunten: ‘nothing about us, without us’; ‘learning by doing’ en ‘lokaal 

wordt regionaal versterkt. 
 

Samengevat gaan we regionaal het volgende organiseren/ontwikkelen2: 
- matchingsoverleg tussen COA, gemeenten en woningcorporaties om tot betere matches te 

komen tussen gekoppelde statushouders en beschikbare woningen; 
- verkennen wat nodig is om op het AZC al vroegtijdig de brede intake kunnen laten starten; 
- een oriëntatieprogramma ontwikkelen waarbij de inburgeraar een integraal programma; 

doorloopt i.p.v. momentopnamen en losse modules; 
- een marktconsultatie houden voor de B1- en Z-route; 
- voor de onderwijsroute de samenwerking met regio’s Breda en ’s-Hertogenbosch opzoeken; 
- deskundigheidsbevordering van de klantregisseurs; 
- de inhoud van de maatschappelijke begeleiding en de te behalen resultaten afstemmen. 

 

 
1 Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, 
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 
2 Dit zegt nog niets over het schaalniveau waarop het uitgevoerd gaat worden. 
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De startnotitie vormt de basis van het lokale beleidskader en het proces van inkoop en aanbesteding. 
In het najaar zullen we het lokale beleidskader opstellen. Vaststelling hiervan vindt plaats door de 
raad in december 2020/ januari 2021. De reeds ingezette ketenaanpak zullen we borgen in dit lokale 
beleidskader. 
 
Financiën 
Na een lange onderhandelingsperiode tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is er in april 2020 een bestuursakkoord 
tot stand gekomen over de financiën voor de nieuwe Wet inburgering. Met de Meicirculaire 2020 is 
er duidelijkheid gekomen over de middelen die de gemeente ontvangt voor de invoering en de 
uitvoering van de nieuwe wet. Naast deze kosten zijn er vanaf 1 juli 2021 programmakosten (waar 
onder taal- en inburgeringstrajecten). Over de te ontvangen structurele programmamiddelen 
verschaft het ministerie van SZW in de decembercirculaire meer duidelijkheid.  
 
Om de nieuwe wet goed te kunnen voorbereiden en uit te voeren is het essentieel om de daarvoor 
(nog te ontvangen) middelen in te zetten. Voor de regionale samenwerking en het organiseren/in te 
kopen/ontwikkelen van trajecten is het belangrijk dat de gemeenten deze middelen daadwerkelijk 
daarvoor willen inzetten. 
 
Het betreft de volgende bedragen: 
 

Incidenteel* 

Implementatie budget 

Structureel** Uitvoeringsbudget 

meicirculaire 2020 2021 2022 2023 e.v. 

€ 47.367,00 € 31.623,00 € 70.283,00 € 77.319,00 

*De financiële middelen voor de Ondertussengroep komen in 2021. 
** Exclusief programmakosten en kosten voor informatievoorziening. 

 
De middelen die we via de algemene uitkering ontvangen reserveren we via de Burap 2020 voor deze 
taak. De regionale startnotitie zullen we lokaal gaan vertalen in een beleidskader. Daarin zullen we 
ook een lokale meerjarenbegroting opnemen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. 
 
Vervolg 
Nu de startnotitie is vastgesteld, zullen we de lokale beleidskaders gaan bepalen. Dit gaan we doen in 
het derde en vierde kwartaal van 2020. Hierbij zullen we onze ketenpartners nauw betrekken. Zodra 
de beleidskaders zijn opgesteld, zullen we deze ter vaststelling aanbieden aan uw raad. 
 
Communicatie 
De Startnotie Veranderopgave Wet inburgering is in regionaal verband opgesteld. De regionale 
sociale raden, waaronder de Goirlese Participatieraad, zijn op hoofdlijnen bijgepraat over de 
opstelling van de startnotitie. De ‘sociale raden’ hebben gezamenlijk een advies uitgebracht over de 
startnotitie. Bij het opstellen van de lokale beleidskaders zullen we de Participatieraad nauw 
betrekken. 
 
Bijlage 
De Startnotitie Veranderopgave inburgering is bij de raadsinformatiebrief gevoegd.  
__________________________________________________________________________________ 


