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De raad wordt voorgesteld
1. De startnotitie Veranderopgave Inburgering met de daarin opgenomen 10 uitgangspunten vast te stellen.

Aanleiding
Vooraf: voor u ligt het aangepaste raadsvoorstel startnotitie Veranderopgave inburgering, i.v.m. uitstel van de
invoeringsdatum naar 1 juli 2021 is de planning aangepast.
Iedereen doet mee in Oude IJsselstreek! Dat is ons streven. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen aan de
samenleving. Sporten bij reguliere verenigingen, naar school gaan, werk hebben, meedoen aan sociale activiteiten
en leven en wonen in de buurt zijn onderdelen van een samenleving die voor veel inwoners vanzelfsprekend zijn. Die
vanzelfsprekendheid is er niet wanneer je als nieuwkomer in Oude IJsselstreek komt te wonen, de taal nog niet
spreekt en wanneer vele gewoonten nog ongewoon zijn. Daarom is het belangrijk om een goed inburgeringsproces te
hebben waarbij iemand de taal leert, de samenleving leert kennen en waar iemand wordt geholpen om onderwijs te
volgen of te gaan werken. Landelijk is geconstateerd dat het huidige inburgeringsproces niet het beoogde resultaat
behaalt. Daarom gaat het huidige stelsel op de schop en krijgt Nederland per 1 juli 2021 een nieuwe wet die een
stevige plek krijgt als onderdeel van het lokale sociale domein. Die nieuwe wet is één van de middelen om een
succesvol inburgeringsproces vorm te geven en te zorgen voor lokale aansluiting in het sociaal domein. Met andere
woorden: er ligt een veranderopgave voor ons die meer omvat dan het implementeren van een nieuwe wet. Het doel
hierbij is: ervoor zorgen dat iedereen snel, goed en volwaardig mee kan doen in Oude IJsselstreek, het liefst via
betaald werk, zowel nieuw- als oudkomers.
Wat wordt met beslissing bereikt
Het vaststellen van de startnotitie met de aanpak en uitgangspunten die worden gevolgd om de nieuwe wet
Inburgering vorm te geven in onze gemeente. De raad wordt vroegtijdig betrokken zodat het duidelijk is welke
stappen, acties en besluitvorming we met elkaar doorlopen om de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli
2021 te realiseren.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1.
De gemeenteraad wordt tijdig betrokken bij het vormgeven van de veranderopgave Inburgering.
Zoals afgesproken met de gemeenteraad wordt de startnotitie aan het begin van het beleidsvormings- en
besluitvormingstraject ter vaststelling aangeboden aan de raad. Met de startnotitie wordt de aftrap
gegeven aan de veranderopgave Inburgering.
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1.2.

Een vliegende start van de veranderopgave Inburgering is nodig, ook gezien de invoeringsdatum 1 juli
2021.
De nieuwe wet gaat op 1 juli 2021 in. Dit betekent dat wij dit jaar voorbereidingen gaan treffen om
startklaar te zijn op deze datum. Op dit moment loopt het proces van landelijke wetgeving en is er nog
geen duidelijkheid over de financiering. Ondanks (of misschien wel juist door) deze onzekerheden is het
van belang snel van start te gaan met de processen waar we al aan kunnen beginnen zoals beschreven
in de startnotitie.

1.3

Door nu vast richtinggevende uitgangspunten vast te stellen, hebben we een sterke basisopstelling van
de veranderopgave en zorgen we voor een vliegende start.
In de startnotitie worden uitgangpunten meegegeven die richting geven aan de uitwerking van het
beleidsplan. We vinden het belangrijk dit in deze fase al te doen omdat het ons helpt om de vliegende
start te maken en te zorgen dat we op 1 juli 2021 startklaar zijn. De verdere uitwerking van de
uitgangspunten volgt in het beleidsplan.

Kanttekeningen
- De wet is nog niet vastgesteld. Vanuit het Rijk ligt er een conceptversie van de nieuwe wet Inburgering.
Ondanks dat de invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2021, worden er geen grote wijzigingen aan deze
wet verwacht.
- Vanuit het Rijk is er nog geen duidelijkheid over de financiële middelen die gepaard gaan met de
veranderopgave Inburgering. De ontwikkelingen volgen we nauwlettend.
- Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de voorbereiding. We voorzien een
mogelijke uitdaging bij de werkzaamheden in het najaar 2020/ eerste helft 2021 waarbij uitvoeringscapaciteit
nodig is om vanaf 1 juli 2021 startklaar te zijn. De komende periode onderzoeken we of het uitvoerbaar is
binnen de bestaande capaciteit/binnen de bestaande begroting. Wanneer dit niet het geval is, wordt een
aanvullend voorstel opgenomen in het proces naar de Voorjaarsnota en/of bij de beleidsnota die inoktober
aan de raad wordt voorgelegd.
- Vooralsnog gaan we ervanuit dat, ondanks de coronacrisis, proces en planning haalbaar zijn. Mocht dar
onverhoopt toch anders blijken informeren we uw raad.
Kosten, baten, dekking
De voorbereidingen geven we vooralsnog vorm met inzet van reguliere capaciteit. Het gaat dan met name om
projectkosten tot 1 juli 2021. Aan personele uren werkt er een projectleider (8 uur) en een beleidsfunctionaris (16 uur)
aan de veranderopgave. De regio wordt door het Rijk ondersteund via een regiocoördinator.
We voorzien een mogelijke uitdaging bij de werkzaamheden in de eerste helft 2021 (zie kanttekening hierboven).
Wanneer dit niet opgelost kan worden uit de bestaande begroting wordt een aanvullend voorstel opgenomen bij de
Voorjaarnota en/of beleidsnota.
Uitvoering
Planning
23 april:
September:
Oktober:
Oktober:
December:

Startnotitie Veranderopgave Inburgering ter vaststelling in de raad
Beleidsplan ter vaststelling in het college B&W
Beleidsplan in commissie MO
Beleidsplan ter vaststelling in de raad
Indien nodig: evt. verordening in de raad
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Personeel

Er is een interne projectgroep geformeerd met ambtenaren vanuit verschillende disciplines van het sociaal domein,
communicatie, financiën en ICT.
Communicatie/participatie
Om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren en te behouden, kiezen we voor een korte, krachtige ‘van buiten
naar binnen’ aanpak. Wij zullen naast maatschappelijke organisaties ook inwoners en ervaringsdeskundigen zoals
sleutelpersonen, cultuurverbinders en oudkomers met ons mee laten denken/praten en adviseren. Dit zal
plaatsvinden tijdens de dialoogfase (zie toelichting in de startnotitie).
Evaluatie/verantwoording
De startnotitie geeft inzicht in de betrokkenheid van college en raad in 2020/2021.

Bijlagen

Aangepaste Startnotitie Veranderopgave Inburgering (inclusief de factsheet Evaluatie Actieplan Statushouders 20152019), versie 14 april 2020

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen
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☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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