
Offerte 2021-2024 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 
  

 
  

  
  

Onderwerp  :  Nieuwe Wet Inburgering 2021 

 

Betreft   :  FCL / ECL  (nog nader te bepalen) 

 

Incidenteel / structureel 

 

Investeringsbedrag   Niet van toepassing 

Afschrijvingstermijn   Niet van toepassing 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 

- IB-voorzieningen 

- Ondertussengroep 

- Implementatie 

- Uitvoering 

 

 220 

 98 

 25 

 23 

 

 

440 

- 

- 

 45 

 

 

440 

- 

- 

 45 

 

 

440 

- 

- 

  45 

 

Dekking: 

Specifieke Uitkering van het 

Ministerie van SZW 

 

   220 

    98 

 

440 

- 

440 

- 

440 

- 

Te dekken     48   45   45   45 



 

Algemene toelichting 

 
Nieuwe Wet Inburgering 
Per 1 juli 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe 
Wet Inburgering en krijgen zij een centrale regierol bij de begeleiding 
van inburgeringsplichtigen.  
 
In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat 
nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het 
werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle 
inburgering. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal. Dit 
betekent dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor het 
afnemen van de brede intake, de begeleiding en de inkoop van het 
cursusaanbod. Gemeenten krijgen er meer taken bij en de doelgroep 
is verbreed met gezinsmigranten en Turkse inburgeraars.  
 
Op basis van de taakstellingen en de huidige inzichten ziet de doel-
groep er qua aantallen naar verwachting voor de komende jaren (per 
jaar) bij een genormaliseerd instroom er als volgt uit:  
 

 
* De ontwikkeling van de instroom is sterk afhankelijk van mondiale ontwikkelingen; de 

gemeenten hebben geen invloed op de aantallen en aard van de instroom. De voor-
liggende offerte is gebaseerd op de genormaliseerde instroom, welke in de toekomst kan 

fluctueren en welke naar verwachting in de specifieke uitkering van het Ministerie van 
SZW tot uitdrukking komt.  

 
Implementatie 
Voor specifieke opleidingstrajecten voor betrokken medewerkers 

en/of kennisondersteuning van externe partijen is een budget in 2021 
van € 25K geraamd. 
  

 
 
Uitvoering 
Voor de uitvoering van de Wet Inburgering wordt cursusaanbod 
ingekocht. Enkele onderdelen voeren de gemeenten nu al uit, welke 
nu ook in de nieuwe Wet worden beschreven. De daarvoor geraamde 
uitgaven zijn daarom al in de huidige begroting reeds voorzien. Denk 
bijvoorbeeld aan het budget Maatschappelijke Begeleiding Asiel-
gerechtigden (MBA) en het re-integratie-budget (P-wet). 
 

 
* Omdat de nieuwe wet per 1 juli 2021 van kracht wordt, is voor (2021 50% van het 
geraamde budget opgenomen; 50% van € 485K (€ 440K + € 45K) => € 243K (€ 220K 

+ € 23K). 
 

Groep 2021 e.v. 

Asielstatushouders 35

Overige inburgeringsplichtigen 35

Totaal inburgeringsplichtige migranten 70



 

Vooralsnog gaan we ervanuit dat er voldoende capaciteit voor de 
uitvoering van de nieuwe Wet binnen de diverse teams aanwezig is. 
Op basis van evaluatie zal bekeken worden of deze aannames juist 
zijn en/of deze op een later moment bijstelling behoeven.  
 
Ondertussengroep 
De VNG en het Rijk willen een extra impuls geven aan de uitstroom 
van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel; de onder-
tussengroep. Hoe deze impuls er precies uit komt zien wordt medio 
september 2020 door het Rijk bekend gemaakt. Vooralsnog wordt 
rekening gehouden met een incidenteel budget van € 98K, gebaseerd 
en berekend op de nu beschikbare gegevens van de VNG en het Rijk. 
 

 
 
Rijksmiddelen voor de nieuwe Wet Inburgering  
Voor de implementatie en voor de uitvoeringskosten van de nieuwe 
Wet stelt het Rijk via een integratie-uitkering (als onderdeel van het 
gemeentefonds) incidentele en structurele middelen beschikbaar. 
Daar wordt met deze offerte een beroep op gedaan.  
 
De benodigde structurele middelen voor de kosten van inburgerings-
voorzieningen (inclusief de Ondertussengroep) worden via een 
separate specifieke uitkering van het Ministerie van SZW aan 
gemeenten verstrekt. De werkelijke hoogte is pas bekend op het 
moment dat de beschikking hiervoor van het Ministerie van SZW hier-
voor is ontvangen. Deze wordt dan taakstellend in de begroting 
overgenomen (uitgaven = inkomsten) en fluctueert mee in de ont-
wikkeling van deze specifieke uitkering. 
 
* Bij de raming van de aantallen inburgeringsplichtigen en de verdere doorrekening van 

de uitgaven zijn de uitgangspunten uit het “Veldonderzoek kosten nieuw inburgerings-
stelsel” gebruikt dat is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix d.d. 30 augustus 2019 en 
de uitgangspunten afkomstig uit de bestuurlijke afspraken uit de VOI (VeranderOpgave 

Inburgering) tussen de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid d.d. 
28 april 2020.  

 

Bijdrage aan doelstelling 

van het taakveld 

 
Door te investeren in participatie zorgen we ervoor dat alle 
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de 
Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk.  
 
We willen dat onze inburgeringsplichtigen zoveel mogelijk 
zelfstandig hun leven kunnen leiden en zo een actieve bijdrage 
leveren aan de samenleving. Ze leren de taal en worden 
richting werk geactiveerd. Prioriteit ligt bij het bereiken van 
sociale en economische zelfredzaamheid. 
 

 


