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Inhoud

• Inleiding en aanleiding

• Stand van zaken

• Vervolgproces
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Inleiding en aanleiding

• Nieuwe wetgeving per 1 januari 

2021

• Bestuurlijke ambities Stichtse Vecht

• Inhoudelijke aanleiding
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Wet inburgering 2021

• Regie komt bij de gemeente te liggen 

(doorlopende lijn)

• Brede uniforme intake en opstellen PIP 

• Gemeenten worden weer 

verantwoordelijk voor de inburgering
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Wet inburgering 2021

• Drie leerroutes: regulier, onderwijs en z-

route

• Financieel ontzorgen van statushouders

• Meer inburgering in de praktijk (Duaal)
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Wet inburgering 2021

• Regionaal samen inkopen (nog) niet 

verplicht

• Financieel en qua monitoring nog 

onduidelijk
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Bestuurlijke ambities SV

• Collegewerkprogramma 2018 – 2021
- Duale trajecten

- Meer aandacht voor complexe achtergrond

• Programmabegroting 2019 en 2020

• Actieplan Stichtse Vecht Werkt 
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Inhoudelijke aanleiding

• (ex) Statushouders oververtegenwoordigd in 

SD

• Combinatie Werk en Inburgering loopt niet

• Brede problematiek rechtvaardigt integraal 

beleid

• Wens om te komen tot één aanspreekpunt voor 

statushouder en gemeente 
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Stand van zaken SV

• Verder kijken dan aanleiding nieuwe wetgeving.

• Eigen analyse van de problematiek

• Nu toetsen van deze hypothese bij 

maatschappelijke partijen.
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Vervolgproces Rijk

Okt. 2017

• Regeerakkoord

• Meer werk maken van 
integratie

Jun. 2018

• Evaluatie wet inburgering 
2013

• Huidige stelsel draagt 
onvoldoende bij

2018/2019

• Vier kamerbrieven

• Contouren wet

Jun. 2019

• Consultatie wet inburgering

2020

• Uitwerking lagere wet en 
regelgeving

• AMVB en ministeriële 
regeling

2020/2021

• Behandeling

• Publicatie en 
inwerkingtreding
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Vervolgproces SV

Q4 2019

•Gesprekken Raad/Maatschappelijke 
partijen/ASD

•Formuleren bestuurlijke opdracht

Q1 2020

•Gesprekken stakeholders

•Formuleren nieuw beleid en 
uitvoeringsagenda

Q2 2020

•Gesprekken stakeholders

•Formuleren en toetsen nieuw beleid 
en uitvoeringsagenda

Q3 2020

• Adviesaanvraag ASD

• Vaststellen beleid en 
uitvoeringsagenda

Q4 2020

• Implementatie toegang

• Inkoop trajecten

Q1 2021

• Operationeel

• Monitoring
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Context

• Onderhandelingen VNG met minister Koolmees

• Kritisch rapport Raad Openbaar Bestuur

• Middelen en beleidsvrijheid

• Macro €200 miljoen, vooral taal

• Onduidelijkheid over lagere wet- en regelgeving
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Vragen??
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