
 
 

 

 

 

Motie 1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 
 

MOTIE 1. 
 

 Implementatie Wet inburgering 
 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2020, 
gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe Wet 
inburgering.  
 
 
Constaterende dat:  

• De implementatie van de Wet inburgering is uitgesteld. Minister Koolmees (SZW) vindt het nu 
onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij 
koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm; 

• Door het uitstel, komend jaar nieuwkomers beginnen met hun inburgering onder het oude 
(falende) beleid; 

• De regering in ieder geval voor de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar heeft gesteld 
aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen die 
onder het huidige inburgeringsstelsel vallen;  
 
 

Overwegende dat:  

• Gemeenten een belangrijke rol krijgen in het nieuwe stelsel in het kader van de Wet 
inburgering: zij staan het dichtst bij de inburgeraars. Daardoor kunnen zij het maatwerk 
leveren dat nodig is; 

• Met de extra middelen die de regering de afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld aan 
gemeenten, gemeenten in staat worden gesteld om inburgeringsplichtige statushouders die 
niet kunnen profiteren van het nieuwe stelsel, te ondersteunen en te activeren richting 
passend inburgeringsonderwijs;  

• Deze (financiële) impuls ook bedoeld is voor gemeenten om alvast te groeien naar hun regierol 
op de uitvoering van inburgering in het nieuwe stelsel; 

 
 

Verzoekt het college om: 
1. In 2021 voor alle nieuwkomers (statushouders en gezinsmigranten) al in de geest van de nieuwe 

Wet Inburgering te handelen, door aan de slag te gaan met thema’s van, dan wel aansluiting te 
vinden bij, het Pilotprogramma Veranderopgave inburgering1; 

2. Over deze aanpak en de voortgang daarvan de gemeenteraad te berichten via de reguliere P&C-
cyclus 

 
 
 

 
1 https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi  

https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi


En gaat over tot de orde van de vergadering.  
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