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Samenvatting
De nieuwe Wet inburgering 2021 is per 1 januari 2022 van kracht gegaan. Deze wet kent 
geen verordeningsplicht, omdat veel al in de wet zelf is geregeld. Om deze reden is geen 
verordening opgesteld. Wel zijn de bevoegdheden van het college nader uitgewerkt en 
vastgelegd in beleidsregels. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen rondom de brede 
intake, het PIP (persoonlijk plan inburgering en participatie), de leerroutes en de 
voortgangsgesprekken.
De verordening wet inburgering 2007 die uw raad in het kader van de wet inburgering 
2007 heeft vastgesteld is sinds de Wet inburgering 2013 niet meer van toepassing. 
Voorgesteld wordt om de Verordening Wet Inburgering 2007 in te trekken. 

Wat is de juridische grondslag?
De gemeenteraad heeft geen verordeningsplicht op grond van de Wet inburgering 2021. 
De Wet inburgering 2007 kende die plicht wel. Uw gemeenteraad heeft destijds een 
verordening inburgering vastgesteld.

Wat is de voorgeschiedenis?
Sinds 1 januari 2021 is de regie op de inburgering bij de gemeente belegd. 
In de periode van 2007 tot 2013 heeft de regie ook bij de gemeente gelegen. In die 
periode gold een verordeningsplicht en heeft uw gemeenteraad de Verordening Wet 
Inburgering 2007 vastgesteld.

Waarom dit raadsvoorstel?
Met de wijziging van de Wet inburgering in 2013 en recent weer per 1 januari 2022, is de 
verordening Wet inburgering gemeente Ouder-Amstel 2007 al enige tijd niet meer 
actueel. 

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt de Verordening Wet Inburgering gemeente Ouder-Amstel 2007 in te 
trekken.

Wat is het maatschappelijke effect?
N.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De huidige Wet inburgering 2021 kent geen verordeningsplicht voor gemeenten. Reden 
hiervoor is dat veel onderwerpen al in de wet zelf (en het daarop gebaseerde Besluit en 
de Regeling) zijn geregeld en bij het college van B&W zijn belegd. Wanneer een 
bevoegdheid bij het college is belegd, dan is de mogelijkheid om bij verordening regels te 
maken beperkt. 
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Ondanks deze beperkte ruimte kunnen er bij verordening regels gemaakt worden. 
Bijvoorbeeld over de bestrijding van fraude bij taalscholen. Onze inburgeraars maken 
gebruik van het ingekochte taalaanbod van Amsterdam en Amstelveen en deze 
gemeenten zien toe op de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Bovendien houdt de 
stichting Blik op Werk landelijk toezicht op de kwaliteit van taalaanbieders. 

Ook de verrekening van een opgelegde boete met de bijstandsuitkering is iets dat in een 
verordening geregeld zou kunnen worden. Verrekening wordt echter niet geadviseerd, 
omdat het niet strookt met het streven naar bestaanszekerheid voor alle 
inwoners. Bovendien kan worden gehandhaafd op basis van de Wet inburgering 2021. 

Ten slotte is cliëntparticipatie een onderwerp dat bij verordening geregeld zou kunnen 
worden. Cliëntparticipatie is echter al geregeld in de Verordening Cliëntenparticipatie 
Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015. Het college ziet geen toegevoegde waarde om dit 
nogmaals op te nemen in een  verordening inburgering.  

Om bovengenoemde redenen heeft het college besloten geen nieuwe verordening 
inburgering op te stellen. Wel zijn de bevoegdheden van het college nader uitgewerkt en 
vastgelegd in beleidsregels. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen rondom de brede 
intake, het PIP (persoonlijk plan inburgering en participatie), de leerroutes en de 
voortgangsgesprekken. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Dit besluit heeft geen effect op de gemeentelijke begroting.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De verordening Wet inburgering Gemeente Ouder-Amstel 2007 wordt sinds 2013 niet 
meer gebruikt. Communicatie over dit besluit is daarom niet nodig. Wel wordt de 
Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd over de nieuwe beleidsregels inburgering.  

Inburgeraars worden vooraf en tijdens hun inburgering voortdurend geïnformeerd over 
de geldende regels en hun rechten en verplichtingen. Zo nodig doen we dit met behulp 
van een tolk of informatiemateriaal in de eigen taal. Ook VluchtelingenWerk besteedt hier 
vanuit de maatschappelijke begeleiding aandacht aan en ondersteunt de inburgeraar 
waar nodig. 

Wat is het vervolg?
De verordening Wet inburgering Gemeente Ouder-Amstel 2007 wordt na het besluit van 
uw raad ingetrokken en van overheid.nl verwijderd. De beleidsregels Wet inburgering 
gemeente Ouder-Amstel 2022 zijn in november gepubliceerd.

Hoe monitoren en evalueren we?
Uw raad wordt middels de nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond inburgering 
geïnformeerd.
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