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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de update omtrent het project nieuwe wet 
Inburgering. In het kort lichten we toe wat er verandert en welke gevolgen dat heeft.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten deze raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter kennisname voor 
te leggen. 
 
Toelichting 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief is ter aanvulling op de vorige raadsbrief: raadsbrief 64. De brief voor u geeft een statusupdate van 
het project inburgering. In het kort lichten we toe wat er verandert en welke gevolgen dat heeft. 
 
Toelichting 
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Kort gezegd zijn binnen de voorgaande 
wetgeving inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het regelen en financieren van hun inburgeringstraject. 
Met de invoering van de nieuwe wet worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
deze zaken voor de inburgeraars. Gemeente Tubbergen verwacht eind maart 2022 de eerste inburgeraars 
volgens de nieuwe wet. Inburgeraars die na 1 januari 2022 een status krijgen vallen onder de nieuwe wet. 
We hebben dus de komende jaren te maken met inburgeraars die onder de oude en inburgeraars die onder 
de nieuwe wet vallen.  
 
Waarom een nieuwe wet? 

 Veel inburgeraars halen het examen niet. 

 Het stelsel is ingewikkeld en niet effectief. 

 Het leenstelsel nodigt uit tot malafide praktijken en heeft een prijsopdrijvend effect. 

 Veel inburgeraars blijven te lang in de Participatiewet, onze klantenbestanden van de 

participatiewet bestaan voor bijna de helft uit (ex)inburgeraars. 

 
Wat houdt de nieuwe Wet inburgering in? 
De gemeente is verantwoordelijk voor: 

 Huisvesting 

 Warme overdracht 

 Brede intake 

 



 Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) 

 Aanbod onderwijs 

 Faciliteren maatschappelijke begeleiding 

 Financieel ontzorgen 

 Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) 

 Participatieverklaring (PVT) 

 
De nieuwe Wet inburgering in praktijk. 
1.    Warme overdracht / brede intake 
Zodra een inburgeraar is gekoppeld aan de gemeente, zorgt deze binnen 8 weken voor een warme 
overdracht. Dit gaat volgens de landelijke procedure en heet: de brede intake. De brede intake + 
leerbaarheidstoets = PIP (Persoonlijk Integratie Plan). Het PIP wordt door de Consulent inburgering 
opgesteld met behulp van Competensys en wordt ondertekend door de inburgeraar. De inburgeraar ontvangt 
een informatiepakket en krijg informatie over een plaatsing in een woning. 
 
2.    Aanbod onderwijs 
Onder de nieuwe Wet inburgering moet de inburgeraar, vanaf 8 weken na koppeling aan de 
gemeente, starten met de inburgering. Op basis van de leerbaarheidstoets, brede intake en PIP kan de 
inburgeraar één van de verschillende leerroutes volgen: de onderwijsroute, reguliere route (B1) of Z-route 
(Zelfstandigheidsroute). 
a.    De Onderwijsroute 
Deze route is erop gericht de inburgeraar klaar te stomen voor het vervolgonderwijs. Het advies is om deze 
route te laten bewandelen door jongeren en maatwerksituaties. De onderwijsroute wordt regionaal 
georganiseerd. Hiervoor is landelijk extra budget vrijgemaakt dat aan de centrumgemeente is toegewezen 
(Enschede). De organisatie en herverdeling van gelden naar de 14 gemeenten is nog niet uitgewerkt en 
besloten. Wanneer hier duidelijkheid over komt vanuit het rijk zal regionaal een aanbesteding worden gestart 
onder regie van de gemeente Enschede. We verwachten dat dit pas in september kan worden afgerond. Tot 
dat moment zullen inburgeraars die deze route zouden kunnen volgen tot dat moment de reguliere route (B1) 
moeten gaan volgen. Dit betekent extra kosten voor de gemeenten. 
b.    De Reguliere route 
Deze route is gericht op werk en kent een duaal karakter, waarbij de nadruk ligt op een taalrijke omgeving. 
Deze route is regionaal (14 Twentse gemeenten) georganiseerd via een aanbesteding. Deze aanbesteding 
is afgerond. Taalaanbieders zijn ROC van Twente, Saxion Hogescholen, Windesheim, Taalswitch, het Budak 
College en WES Educatie. Dit zorgt voor een divers aanbod en kunnen inburgeraars terecht bij een 
taalaanbieder die aansluit bij hun leerbehoefte. De Consulent inburgering is verantwoordelijk voor het vinden 
van een participatieplaats of werk voor de inburgeraar. 
c.    De Zelfstandigheidsroute (Z-route) 
De Z-route is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. De 
inburgeraar moet 800 uur taalonderwijs voldoen, een cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij 
(KNM) volgen en 800 uur activering/participatie/zelfredzaamheid voldoen. De Consulent inburgering is 
verantwoordelijk voor het vinden van een participatieplaats of werk voor de inburgeraar. De route wordt 
afgesloten met een eindgesprek (geen examen), dat sub-regionaal is georganiseerd. 
De gemeente Tubbergen doet mee in de aanbesteding van de west Twentse gemeenten. Deze zal eind 
maart 2022 afgerond zijn, voordat de eerste inburgeraar die onder deze wet valt zich meldt. 
 
3.    Maatschappelijke begeleiding 
Dit betreft de begeleiding in de dagelijkse gang van zaken (inrichten van woning e.d.), maar ook juridische 
ondersteuning omtrent gezinshereniging. 
In de gemeente Tubbergen wordt de maatschappelijke begeleiding geregeld via Vluchtelingenwerk 
Nederland. 
 
4.    Financiële ontzorging 
De gemeente heeft de plicht de eerste 6 maanden de inburgeraar financieel te ontzorgen en een training 
over financiële zelfredzaamheid aan te bieden. De gemeente is op dit moment nog in overleg met de 
Stadsbank omtrent de werkwijze en de bekostiging hiervan. We verwachten dit in februari te hebben 
geregeld. 
 
5.    Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) 
Tijdens de module MAP maakt de inburgeraar in een 10-tal trainingen kennis met de Nederlandse 
arbeidsmarkt en zijn/haar mogelijkheden daar op. De trainingen worden gegeven door de Consulent 
inburgering. 



  
 6.    Participatieverklaringstraject (PVT) 
Voor de gemeente dient er een maatwerktraject te komen i.s.m. Vluchtelingenwerk Nederland. Doel van dit 
traject is de inburgeraar kennis te laten maken met zijn/haar gemeente. Ook de Nederlandse/Twentse 
normen en waarden komen hier aan bod. 
  
 7.    Volgen en begeleiden 
De regie van bovenstaande stappen ligt bij de gemeente. De consulent inburgering begeleidt de 
inburgeraars en houd daarbij contact met de uitvoeringspartners. 
  
Aandachtspunten: 
Vervoer 
Onze gemeente kent vele vierkante kilometers, waarbij de afstanden vaak groot zijn tussen de verschillende 
kernen. Inburgeraars zijn vaak (nog) niet mobiel; velen kunnen niet fietsen, er is geen geld voor een auto en 
buskaarten hebben hoge kosten. Het onderwerp vervoer is door het projectteam nieuwe Wet inburgering 
bespreekbaar gemaakt en er worden verschillende oplossingen overwogen. 
  
Taakstelling 2022 
Vanwege de hoge instroom in de Asielzoekerscentra in Nederland is de taakstelling voor het plaatsen van 
inburgeraars hoger dan de laatste jaren het geval is geweest. Dit geeft een behoorlijke uitdaging om te 
realiseren. De woningmarkt staat al onder druk, ook voor de reguliere bevolking. Het college wil 
onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan deze taakstelling alsmede de 
vraag vanuit de reguliere bevolking. We zullen de raad omtrent de ontwikkelingen hiervan op de hoogte 
houden. 
  
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 


