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Bijlage: Voortgang regionale samenwerking en inkoop Asiel en Integratie 
 
Om de regionale samenwerking vorm te kunnen geven, heeft de bestuurstafel Gezonde en inclusieve 

regio de bestuursovereenkomst uit 2017 geactualiseerd (zie bijlage). Op 5 februari 2020 is op de 

bestuurstafel Gezonde en inclusieve regio de regionale visie op asiel en integratie in de U16 

vastgesteld, waarin is overeengekomen om regionaal samen te werken daar waar dat meerwaarde 

heeft: de voortzetting van de doorgaande lijn (overgang van AZC naar de gemeente), huisvesting van 

nieuwkomers en het ontwikkelen van geïntegreerde taaltrajecten.  

Uitstel Wet Inburgering 

Op 24 april vond er een bestuurlijk overleg plaats, waarin bestuurlijke afspraken over de 

Veranderopgave inburgering (VOI) zijn gemaakt. Daarbij heeft de Rijksoverheid besloten dat 

gemeenten structureel € 35,2 mln. extra krijgen voor de taken die zij straks uitvoeren onder de nieuwe 

wet Inburgering. Dit bedrag komt bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord 

beschikbaar heeft gesteld en het budget dat in het huidige stelsel al beschikbaar is voor de uitvoering 

van het nieuwe inburgeringsstelsel. Naast de structurele kosten stelt SZW ook eenmalig € 36,5 mln. 

beschikbaar voor de invoeringskosten van gemeenten voor het nieuwe stelsel. 

 

Actualisatie bestuursovereenkomst 

Om de voortzetting van de doorgaande lijn, huisvesting van nieuwkomers en het ontwikkelen van 

geïntegreerde taaltrajecten soepel te laten verlopen en om onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering 

in samenwerking uit te kunnen voeren, was het gewenst om de regionale bestuursovereenkomst uit 

2017 te actualiseren. De overeenkomst vervangt hiermee de Bestuursovereenkomst Huisvesting en 

Integratie vluchtelingen regio Utrecht die op 18 januari 2017 is ondertekend. 

In de nieuwe bestuursovereenkomst staan samenwerkingsintenties op het gebied van asiel, 

huisvesting en integratie van nieuwkomers in de regio Utrecht. Het college van gemeente Stichtse 

Vecht heeft ingestemd met deze geactualiseerde bestuursovereenkomst. In juni 2020 wordt deze 

ondertekend door de U16-gemeenten bij de bestuurstafel U10 Gezonde en inclusieve regio.  

 

Belangrijke uitgangspunten actuele bestuursovereenkomst 

In de nieuwe overeenkomst zijn een aantal wijzigingen aangebracht t.o.v. de oude overeenkomst. Zo 

bevat de nieuwe bestuursovereenkomst een aantal nieuwe uitgangspunten:  

 Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft. 

 Regionale samenwerking op het gebied van huisvesting van statushouders en regionale 

opvangcapaciteit. 

 Zorgdragen dat alle inburgeringsplichtigen, waaronder ook gezinsmigranten, duurzaam integreren 

in de Nederlandse samenleving, o.a. door geïntegreerde taaltrajecten aan te bieden, waarin taal 

wordt gecombineerd met werk, stage of opleiding. Ook willen we blijven investeren in de integratie 

vanaf dag één via een doorgaande lijn van het AZC naar gemeente. 

 De U16-gemeenten gaan desgewenst een samenwerking aan voor de inkoop van bepaalde 

onderdelen van inburgering, zoals taalonderwijs en arbeidsoriëntatie, omdat dit schaalvoordelen 

biedt. De afspraken worden op een later moment vastgelegd in een regionaal convenant inkoop. 

 

Planning regio Utrecht 

Uitstel van de wet heeft consequenties voor de planning in de regio Utrecht. De verwachting is dat de 

wet in het najaar wordt vastgesteld. Pas als de wet door de Tweede kamer is behandeld, is er 

zekerheid over de inhoudelijke en financiële kaders van de wet. Zo snel mogelijk na behandeling door 

de Tweede Kamer, wordt besluitvorming in onze regio in gang gezet. Vanzelfsprekend wordt er in de 
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tussentijd gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe stelsel. De planning hiervan is toegevoegd in 

de bijlage. 

 

Voorbereiding regionale inkoop 

Ten opzichte van de oude overeenkomst zijn in de nieuwe bestuursovereenkomst ook de planning en 

inkoopprocedure aangepast en passend gemaakt bij de huidige ontwikkelingen, namelijk uitstel van 

de wet en opgedane ervaringen in de regionale samenwerking van de afgelopen jaren:: 

 De komende maanden wordt de inkoopstrategie (op hoofdlijnen wat we willen inkopen) ambtelijk 

uitgewerkt met de U16-regio. Hierbij gaan we uit van de “zwaan-kleef-aan” strategie, waarbij 

Utrecht het voortouw zal nemen en Stichtse Vecht hierop aansluit. Afgesproken is dat álle U16- 

gemeenten in het voortraject goed zijn aangesloten bij het opbouwen, opzetten en vormgeven van 

de inkoopafspraken. In dit kader zit er een afvaardiging uit de regio in het kernteam inkoop en is er 

een regionale werkgroep ‘inkoop taal’ gevormd waar de gehele regio input levert. Om te zorgen 

dat de inkoop tijdig in gang kan worden gezet om klaar te zijn voor de nieuwe gemeentelijke taken 

vanaf 1 juli 2021, wordt de inkoopstrategie in principe in oktober aan het Utrechtse college 

voorgelegd (als inkoper van de regionale inkoopbehoefte) en in december aan de Utrechtse raad. 

 Ook voor het regionale convenant inkoop geldt een strakke planning, om daarmee te zorgen dat 

er voldoende tijd is om de aanbesteding op de markt te brengen en de uitvoering voor te bereiden. 

In dit convenant staan praktische en technische afspraken over de samenwerking en inkoop. De 

planning is als volgt: na het vaststellen van het convenant door het Utrechtse college wordt het 

convenant in de periode oktober – december 2020 voorgelegd aan de andere U16-colleges of 

bevoegde uitvoeringsorganisaties waar de nieuwe wet inburgering is belegd. De intentie is om het 

convenant in januari te ondertekenen door de gemeenten of bevoegde uitvoeringsorganisatie die 

hebben aangegeven te willen aansluiten bij de regionale inkoop.  

 


