
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaaknummer: 2021-040040 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 
  
  
Betreft: Presentatie nieuwe Wet inburgering 
  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
  
Inleiding  
Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De voorbereidingen voor de implementatie 
van deze nieuwe wet zijn in volle gang. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle 
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door 
middel van betaald werk. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van 
de inburgering. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 
inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering en kunnen daarmee voor hen het verschil gaan maken.  
 
Strekking nieuwe Wet inburgering 
Onder de nieuwe wet is het belangrijk dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk kunnen meedoen aan de 
Nederlandse samenleving. Daarom is het belangrijk dat zij snel starten met hun inburgering, en de inburgering 
binnen de gestelde wettelijke termijn doorlopen. Om ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen volwaardig 
kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving, is het belangrijk dat het inburgeringsaanbod aansluit bij 
hun startpositie en ontwikkelmogelijkheden. Ook is het van belang dat het leren van de Nederlandse taal 
gecombineerd wordt met activiteiten gericht op deelname aan de maatschappij. De gemeenten zijn in het 
nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk voor de inkoop en kwaliteit van (een deel van) het 
inburgeringsaanbod. 
 
Doel presentatie 
Onze presentatie over de nieuwe Wet inburgering heeft tot doel u te informeren over de stand van zaken 
omtrent de organisatie van de nieuwe taken, en over de inkoop van de inburgeringsvoorzieningen. Het nieuwe 
inburgeringsstelsel vraagt om een vernieuwende aanpak waarin meer dualiteit tussen taal en participatie 
wordt beoogd. Om deze vernieuwing echt tot stand te brengen, koopt de gemeente Den Helder samen met de 
gemeenten Hollands Kroon en Schagen, een samenwerkingsverband in waarbij de deelnemende organisaties 
gezamenlijk een integraal aanbod leveren. 
Vanuit het Rijk ontvangen we gelden voor de uitvoering en de inkoop van de diverse 
inburgeringsvoorzieningen. Wij hebben ons tot doel gesteld binnen de beschikbare middelen te blijven. 
  
  
Den Helder, 26 augustus 2021. 
  

Met vriendelijke groet, 
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