
2e financiële afwijkingenrapportage 2021 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 
   

 

 

 

 

Onderwerp :   Uitstel invoering Wet Inburgering   

 

Betreft   :   FCL 46213130 / ECL diversen 

     

Oorzaak afwijking:  

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is meerdere malen uitgesteld. De definitieve invoerings-

datum is nu door het Rijk vastgesteld op 1 januari 2022. Met de goedkeuring door uw raad van de 

offerte Nieuwe Wet Inburgering 2021 werd nog uitgegaan van een invoeringsdatum per 1 juli 2021. 

 

Door de uitgestelde invoering valt een deel van de geraamde uitgaven (336K) als de volledig geraamde 

inkomsten uit de specifieke uitkering (€ 318K) voor het jaar 2021 vrij. Per saldo geeft dit een voordeel 

van € 18K op de uitvoeringskosten in 2021 (incidenteel). De door de vertraagde invoering nog niet 

bestede implementatiekosten 2021 zullen naar 2022 worden overgeheveld. 

 

Daarnaast heeft de gemeente Uden recent de 1ste voorlopige beschikking van de Specifieke Uitkering 

voor Inburgeringsvoorzieningen ontvangen (SPUK). Met deze beschikking is de voorlopige uitkering 

voor de bekostiging van Inburgeringsvoorzieningen in 2022 op € 355K vastgesteld.  

 

De uitkering voor Inburgeringsvoorzieningen is gebaseerd op de prognose van het werkelijke aantal 

asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt 

de uitkering definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatus-

houders en gezins- en overige migranten. Door ontwikkelingen in de taakstelling en meer duidelijk-

heid over de financieringssystematiek wijkt het opgenomen budget bij de totstandkoming van de 

offerte af van de nu ontvangen beschikking (85K lager) en dient de begroting te worden bijgesteld.  

 

Zoals in de offerte aangegeven is de Specifieke Uitkering voor Inburgeringsvoorzieningen een taak-

stellend budget en volgt de begroting de beschikkingen van het Rijk (I=U). In de toekomst zullen de 

wijzigingen in de Specifieke Uitkeringen dan ook z.s.m. na ontvangst van de beschikking (budget-

neutraal) in de begroting worden verwerkt. 

 

  

https://financien.uden.nl/data/downloadables/1/1/0/1/7/13-structureel_-incidenteel-offerte-_nieuwe-wet-inburgering-2021_programma-6.pdf
https://financien.uden.nl/data/downloadables/1/1/0/1/7/13-structureel_-incidenteel-offerte-_nieuwe-wet-inburgering-2021_programma-6.pdf


 

 

 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN (in euro’s) 

2021 2022 2023 2024 2025 

336.000 V 85.000 V 85.000 V 85.000 V 85.000 V 

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 

2021 2022 2023 2024 2025 

318.000 N 85.000 N 85.000 N 85.000 N 85.000 N 

     

 


