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Aanleiding 
Op dit moment is de statushouder zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering, die zich met 
name richt op het leren van de taal. In de afgelopen jaren is gebleken dat de inburgering vaak 
onnodig moeizaam verloopt. De gemeenten hebben hierop geen invloed. Met de ingang van 
de nieuwe Wet inburgering gaat dit veranderen. Vanaf 1 juli 2021 zijn de gemeenten, zoals 
ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. 
Onder onze verantwoordelijkheid kunnen wij zorgen voor een goede inburgering en het leren 
van de taal. Hierbij zetten we in op duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse 
taal én participatie. Maar ook kunnen wij de inburgering breder trekken dan taalscholing alleen 
en zo werken aan een goede integratie in onze samenleving.  
Door de verantwoordelijk wethouders van De6 is de voorkeur uitgesproken deze wet 
gezamenlijk uit te laten voeren door het Werkplein namens de De6.  
 
Beoogd effect 
Het doel is om alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands te 
leren spreken, lezen en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is het doel 
dat zij zo snel mogelijk – het liefst betaald – werk krijgen, om zo volwaardig mee te kunnen 
doen in Nederland. 
 
Argumenten 
1.1 Zonder aanpassing van de GR is de uitvoering van de Wet inburgering door het 

Werkplein niet mogelijk. 
De taken zoals die op dit moment middels de Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn 

belegd bij het Werkplein, voorzien niet en laten geen ruimte voor de uitvoering van de 

nieuwe Wet Inburgering die ingaat op 1 juli 2021. Om dit mogelijk te maken is dan ook een 

aanpassing van de GR nodig waarin de uitvoering van de Wet inburgering wordt benoemd. 

De uitvoering van de Wet Inburgering door het Werkplein is om verschillende redenen van 

waarde.  

 
1.2 Voorbereiding en uitvoering van de wet als individuele gemeente is niet wenselijk. 
Samenwerking tussen de gemeenten ligt voor de hand, vanwege de relatief beperkte 
omvang van de doelgroep en de noodzakelijke diversiteit in het inburgeringsaanbod. 
 
1.3 De6 hebben dezelfde visie op inburgering en hanteren dezelfde uitgangspunten. 
In de voorbereiding is ambtelijk door De6 de visie op Inburgering met de daarbij behorende 
uitgangspunten uitgewerkt. Daaruit blijkt dat ook beleidsmatig samenwerking voor de hand 
ligt. 
 
1.4 Een belangrijk onderdeel van de wet Inburgering, begeleiding naar werk, sluit aan bij de 
expertise van het Werkplein. 
De begeleiding naar werk en maatschappelijke participatie is een belangrijk onderdeel van 
de wet Inburgering. Dit is de expertise van het Werkplein 
 
1.5 Het Werkplein beschikt al over kennis van de doelgroep door de intensieve aanpak 

statushouders over de afgelopen jaren. 
Sinds de vluchtelingencrisis voert het Werkplein de zogenaamde intensieve aanpak 
statushouders uit. Deze is erop gericht statushouders middels een intensieve begeleiding 
aan het werk te krijgen. De nieuwe wet Inburgering is weliswaar aanzienlijk breder, maar het 
Werkplein heeft wel waardevolle ervaring opgedaan met de doelgroep en de meeste 
partners waarmee ook in de nieuwe Wet inburgering samengewerkt moet worden. 
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Kanttekeningen 
2.1 Lokale invulling inburgering is belangrijk voor gemeenten  
Voor de zes gemeenten is het belangrijk om de statushouder zo veel mogelijk te laten 
integreren in de eigen omgeving. Dit betekent dat, indien mogelijk, scholing, werk en 
maatschappelijke begeleiding en kennismaking binnen de eigen gemeente het uitgangspunt 
is. Dit wordt door het Werkplein ook onderschreven. 
 
Financiën 
Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering van 
statushouders. In dat kader is bij de meicirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering 
Inburgering aan het Gemeentefonds toegevoegd. Roosendaal ontvangt via deze 
decentralisatie-uitkering de volgende bedragen: 
 

DU Inburgering 2020 2021 2022 2023 
Roosendaal € 153.354 € 122.269 € 271.746 € 298.954 

  
In 2020 ontvangt Roosendaal dus een bedrag van € 153.354. Deze middelen zijn in zijn geheel 
nodig voor de voorbereiding (invoeringskosten) van de nieuwe wet. Een deel van deze 
middelen, € 47.124,-, zullen we in 2020 nodig hebben. Het resterende deel, € 106.230,- zullen 
we naar verwachting in de eerste helft van 2021 pas inzetten.  
 

De toegekende rijksmiddelen voor de jaren 2021 en verder, betreffen compensatie voor de 
uitvoeringskosten. De middelen die we in 2021 zullen ontvangen hebben we dus helemaal 
nodig voor de uitvoering. Omdat de nieuwe wet pas per 1 juli 2021 ingaat, zijn de rijksmiddelen 
voor 2021 ook behoorlijk lager dan de middelen die we in 2022 zullen ontvangen. 
 

Het Werkplein zal voor ons de wet Inburgering  voorbereiden. De geraamde 
voorbereidingskosten die het Werkplein voor Roosendaal in 2020 maakt bedragen € 47.124,-
. Deze middelen zullen we overhevelen naar het Werkplein.  
 

 
Communicatie 
De raad zal via een themabijeenkomst geïnformeerd worden over de Nieuwe Wet 

inburgering 2021.  

 
Bijlagen 
 

1. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van 

West-Brabant 


