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Beste mevrouw Jeddaoui,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over 'Geen ongelijke inburgering in Stichtse Vecht'.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Heeft het college kennis genomen van het artikel in de Trouw ' Brandbrief grote steden: duizenden
vluchtelingen veroordeeld tot falend inburgeringsstelsel ' van 10 november 2021?
Antwoord 1
Ja, dat artikel kennen we. Het Parool schreef er een dag later ook een artikel over: “Brandbrief
grote steden: red statushouders van falend oud inburgeringsstelsel”.
Vraag 2
Deelt het College van Stichtse Vecht de zorgen van die vier grote gemeenten?
Antwoord 2
Ja, wij zien ook dat er verschillen zullen zijn tussen inburgeraars die onder de gewijzigde Wet
inburgering vallen en de zogeheten ‘ondertussengroep’.
Vraag 3
Hoeveel statushouders in Stichtse Vecht vallen op dit moment onder het oude inburgeringstelsel?
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Vraag 4
Hoeveel van deze statushouders hebben hun inburgeringstraject nog niet voldaan?

085. Antw.Vr. Geen ongelijke

Antwoord 3
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, omdat we daar geen gegevens over hebben. Wij
beschikken alleen over het aantal statushouders dat wij hebben gehuisvest. Wij hebben geen
inzicht in de status van hun inburgeringstraject.
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Antwoord 4
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, omdat we daar geen gegevens over hebben. Zie ook
het antwoord op vraag 3.
Vraag 5
Kunt u aangeven om welk aantal statushouders het in 2022 en 2023 vermoedelijk zal gaan?
Antwoord 5
Nee, dat kunnen wij niet. Wij weten vooralsnog alleen voor de 1e helft van 2022 wat de verwachte
opgave (inclusief achterstand) is ten aanzien van de taakstelling voor de huisvesting van
statushouders.
Vraag 6
Lopen inburgeraars en de gemeente tegen dezelfde problemen aan als die waar de vier grote
gemeenten over schrijven?
Antwoord 6
Ja, de problematiek is vergelijkbaar, maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders.
Vraag 7
Op welke wijze anticipeert de gemeente Stichtse Vecht op een toename van het aantal
inburgeraars?
Antwoord 7
Wij bereiden ons voor op de implementatie van de gewijzigde Wet inburgering. We sluiten in
regionaal verband overeenkomsten af ten behoeve van taalonderwijs en lokaal ten behoeve van
de begeleiding van inburgeraars. We doen er alles aan om te voldoen aan de taakstelling voor wat
betreft de huisvesting van statushouders.
Vraag 8
a. Is er sprake van schulden door het volgen van inburgeringstraject bij Duo of andere aanbieders
bij huidige statushouders?
b. En zo ja, om hoeveel statushouders gaat het ?
Antwoord 8a en 8b
Ja, inburgeraars zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringstraject. Daar sluiten ze een
lening voor af bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij hebben echter geen inzicht is het
aantal inburgeraars met een lening bij DUO en de hoogte van de schuld aan DUO.
Vraag 9
In Januari 2021 krijgt de gemeente geld van het rijk i.h.k van de nieuwe inburgeringswet .
a. Hoe gaat het college concreet het budget inzetten?
b. En krijgen statushouders oude- stijl extra ondersteuning bij het behalen van hun diploma?
Antwoord 9
a. We zetten de middelen in voor alle taken die we krijgen op grond van de Wet inburgering.
b. De groep die valt onder de huidige wet wordt zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet
ondersteund. Het kabinet heeft hiervoor € 46,5 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld in
de Rijksbegroting voor 2022. Hoe deze ondersteuning er in de praktijk uit komt te zien wordt
nog uitgewerkt en is dus nog niet bekend.
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Vraag 10
Welke instrumenten heeft het college om de inburgeraars oude-stijl alsnog een nieuwe traject aan
te bieden en dus verschillen in trajecten onder inburgeraars tegen te gaan?
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Antwoord 10
Zie ook antwoord 9. Het college ontvangt extra Rijksmiddelen om de inburgeraars oude stijl te
ondersteunen. De wijze waarop zij worden ondersteund wordt nog uitgewerkt.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Rob Spit
Directeur Samen Leven
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Geen ongelijke inburgering in Stichtse Vecht
De vier grootste Nederlandse gemeenten
hebben een brandbrief aan staatssecretaris
Wiersma gestuurd, waarin zij hun zorgen uiten
over een groep van minstens 11.000
vluchtelingen die de komende jaren moeten
inburgeren. Hoewel het nieuwe
inburgeringsstelsel per 1 januari van start
gaat, wil het kabinet dat iedereen die voor die
datum een verblijfsvergunning kreeg inburgert
onder het oude stelsel. Dat is onrechtvaardig
en onhandig, schrijven de gemeenten
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
1. Heeft het college kennis genomen van het
artikel in de Trouw ' Brandbrief grote steden:
duizenden vluchtelingen veroordeeld tot
falend inburgeringsstelsel ' van 10 november
2021?
2. Deelt het College van Stichtse Vecht de
zorgen van die vier grote gemeenten?
3. Hoeveel statushouders in Stichtse Vecht
vallen op dit moment onder het oude
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inburgeringstelsel?
4. Hoeveel van deze statushouders hebben
hun inburgeringstraject nog niet voldaan?
5. Kunt u aangeven om welk aantal
statushouders het in 2022 en 2023
vermoedelijk zal gaan?
6. Lopen inburgeraars en de gemeente tegen
dezelfde problemen aan als die waar de vier
grote gemeenten over schrijven?
7. Op welke wijze anticipeert de gemeente
Stichtse Vecht op een toename van het aantal
inburgeraars?
8. a. Is er sprake van schulden door het
volgen van inburgeringstraject bij Duo of
andere aanbieders bij huidige statushouders?
b. En zo ja, om hoeveel statushouders gaat
het ?
In Januari 2021 krijgt de gemeente geld van
het rijk i.h.k van de nieuwe inburgeringswet .
9. a. Hoe gaat het college concreet het budget
inzetten?
b. En krijgen statushouders oude- stijl extra
ondersteuning bij het behalen van hun
diploma?
Welke instrumenten heeft het college om de
inburgeraars oude-stijl alsnog een nieuwe
traject aan te bieden en dus verschillen in
trajecten onder inburgeraars tegen te gaan?
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