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BESLUIT genomen door B&W d.d. 30 november 2021 

 

Het college besluit: 

1. De ‘beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022’ vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen de verordening Wet Inburgering 2013 in te trekken met bijgevoegd 

raadsvoorstel; 
3. Dit besluit bekend te maken via overheid.nl 

 

 

 

Per 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Omwille van rechtszekerheid en uniformiteit 
zijn veel onderwerpen grotendeels in de nieuwe wet en het daarop gebaseerde Besluit en de Regeling 
geregeld.  
In deze beleidsregels wordt aangegeven hoe het college omgaat met de nieuwe uitvoeringstaken inburgering. 
Met dit besluit worden de ‘beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022’ vastgesteld.  
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1. Aanleiding  

Per 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. De verantwoordelijkheid voor de 

begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen tijdens hun inburgering komt met deze wet bij 

de gemeente te liggen. De gemeente dient voor elke inburgeringsplichtige een brede intake af te nemen 

en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op te stellen. Voor de groep asielstatushouders 

geldt dat zij maatschappelijke begeleiding aangeboden moeten krijgen en gedurende de eerste zes 

maanden financieel ontzorgd moeten worden. Bovendien heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om 

drie leerroutes aan te bieden en zicht en invloed te houden op de kwaliteit van het aanbod. De drie 

leerroutes zijn duale trajecten waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met werk (B1-route), 

voorbereiding op een opleiding (onderwijsroute) of een vorm van participatie gericht op zelfredzaamheid 

(Z-route).  

 

De verordening (verordening Wet inburgering 2013) die nu nog van kracht is, is bestemd voor het 

overgangsregime van de wet die de gemeente uitvoerde van 2007 tot en met 2012. Per 1 januari 2013 

hadden gemeenten geen taak meer in het kader van de huidige Wet inburgering. Wel bleven zij op 

grond van het overgangsrecht na die datum nog verantwoordelijk voor een aantal zaken waaronder de 

handhaving van inburgeringsplichtigen van wie vóór 1 januari 2013 de inburgeringstermijn was 

begonnen. Er zijn geen inburgeringsplichtigen meer die vallen onder het overgangsregime en de 

verordening kan dus worden ingetrokken. 

 

2. Voorgesteld besluit 

Het college besluit: 
1. De ‘beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022’ vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen de verordening Wet Inburgering 2013 in te trekken met bijgevoegd 
raadsvoorstel; 
3. Dit besluit bekend te maken via overheid.nl 

  
3. Het beoogd effect 

Per 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Omwille van rechtszekerheid en 

uniformiteit zijn veel onderwerpen grotendeels in de nieuwe wet en het daarop gebaseerde Besluit en de 

Regeling geregeld.  

In deze beleidsregels wordt aangegeven hoe het college omgaat met de nieuwe uitvoeringstaken 

inburgering. Met dit besluit worden de ‘beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022’ 
vastgesteld.  

 

4. Politieke keuzeruimte 

De Wet inburgering 2021 kent geen verplichting een verordening op te stellen. Vanuit het oogpunt van 

rechtszekerheid en uniformiteit zijn veel onderwerpen grotendeels al in de nieuwe wet zelf en in de 

lagere wetgeving (Besluit en Regeling inburgering 2021) geregeld. Voor de meeste onderwerpen geldt 

dat de uitvoeringsbevoegdheid bij het college is neergelegd. Er wordt daarom voorgesteld om nadere 

beleidsregels op te stellen. Hierin wordt aangegeven hoe het college om gaat met de nieuwe 

uitvoeringstaken behorende bij de nieuwe Wet inburgering. 

 

5. Gedachtengang 

Met het vaststellen van de ‘beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022’ geeft het college aan 
op welke wijze zij omgaat met de gemeentelijke taken inburgering, te weten:   
 Brede intake  
 Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

 Leerroutes 

 Participatieverklaringstraject 

 Module Arbeidsmarkt en Participatie 

 Kwaliteit van het inburgeringsaanbod 

 Voortgang van de inburgering 

 Maatschappelijke begeleiding aan de asielstatushouder 

 Samenhang met de Participatiewet.  

 

De beleidsregels dragen bij aan de ambitie dat vanaf 1 januari 2022 alle inburgeringsplichtigen in 

Bloemendaal een tijdig, passend en kwalitatief inburgeringstraject aangeboden krijgen waarbij het leren 
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van de taal gecombineerd wordt met participatie, zodat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen en 

uiteindelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Het besluit past bij het ingezette beleid en helpt het beoogde resultaat te bereiken 

In de nota ‘Snel en volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond’ door het college 

vastgesteld op 27 oktober 2020 staan de regionale ambitie en beleidsdoelen beschreven. De beleidsregel 

is een uitwerking van hoe wij omgaan met de nieuwe uitvoeringstaken. Het college gaat meer doen dan 

alleen de wettelijke uitvoeringstaken. Aanvullend op het wettelijk verplichte aanbod wordt er 

bijvoorbeeld gewerkt met een brugklasprogramma en zijn de leerroutes duale leerroutes waarin taal en 

participatie geïntegreerd worden aangeboden. Op deze manier borgen we dat beide componenten elkaar 

daadwerkelijk versterken en deelnemers na het afronden van de inburgering op een zo hoog mogelijk 

niveau participeren, het liefst via betaald werk. Ook wordt met het vaststellen van de beleidsregel 

duidelijk hoe het college zicht en invloed houdt op de kwaliteit van het inburgeringsaanbod aanvullend 

op de officiële keurmerken vanuit het Rijk. Kwaliteitscriteria worden niet alleen gehanteerd als 

toegangspoort, maar ook tijdens de looptijd van onze contracten via monitoring en controle. Op deze 

manier ontstaat een dubbele borging.  

 

Het vaststellen van beleidsregels sluit aan bij inburgering als lerend stelsel 

Met het hanteren van beleidsregels wordt recht gedaan aan de nieuwe wet als lerend en adaptief stelsel 

waarin ruimte is voor monitoring en evaluatie. Wij willen, net als het Rijk, de komende jaren kijken waar 

er bijgestuurd moet worden. Dat kan betekenen dat landelijke wetgeving wijzigt en doorwerkt naar 

aanpassingen op lokaal niveau. Om snel en efficiënt de eventuele wijzigingen in de toekomst te 

verwerken, en doordat lokale wetgeving niet landelijke wetgeving mag doorkruisen, is gekozen voor het 

opstellen van beleidsregels.  

 

Intrekken van de verordening Wet inburgering 2013 

De Verordening Wet inburgering Bloemendaal 2013 kan ingetrokken worden omdat er geen 

inburgeringsplichtigen meer zijn uit de periode van 2007 tot en met 2012 waar de gemeente voor 

verantwoordelijk was. De nieuwe Wet inburgering 2021 geeft de gemeenteraad géén opdracht om bij 

verordening bepalingen op te stellen. Daarnaast is voor de meeste onderwerpen de 

(uitvoerings)bevoegdheid bij het college neergelegd. Daarover kan de gemeenteraad, gelet op artikel 

121 Gemeentewet, geen (zogenoemde autonome) verordeningsbepalingen vaststellen. Uitsluitend het 

verrekenen van de bestuurlijke boete met de bijstandsuitkering moet nog geregeld worden. Het is voor 

nu nog onduidelijk of er een aanpassing komt in de Participatiewet. Als er een aanpassing moet komen 

van de maatregelenverordening Participatiewet wordt deze aan u voorgelegd.  

 

6. Middelen 

Het vaststellen van de beleidsregels zelf heeft geen financiële consequenties. In de nota ‘Snel en 
volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond’ zijn de ambities en beleidsdoelen 
beschreven. Op basis hiervan is de selectieleidraad voor de aanbesteding opgesteld. De aanbesteding is 

bijna afgerond. Wij zijn bezig met het opstellen van een uitvoeringsnotitie, maar ook nog in afwachting 

van de laatste budgetten die in de december-circulaire bekend gemaakt worden. Het totale financiële 

plaatje en het voorstel zal in januari 2022 aan u worden voorgelegd.   

 

7. Participatie 

De Cliëntenraad werk en inkomen is gedurende de voorbereidingen op de nieuwe wet geïnformeerd en 

actief bevraagd. Eerdere adviezen van de Cliëntenraad zijn meegenomen bij het opstellen van de 

aanbestedingsstukken. Op 12 oktober jl heeft de WMO raad van Bloemendaal op haar verzoek ook een 

presentatie gehad over de Wet inburgering en de taken die hiermee naar de gemeente komen.  

Eerder in het proces zijn er regionale bijeenkomsten geweest waarvan de input vanuit taalaanbieders, 

re-integratiepartijen, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en de input vanuit (ex)inburgeringsplichtigen is 

meegenomen in deze beleidsregels.  

 

8. Communicatie 

De beleidsregels worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

 

Stukken naar Raad (via Griffie): Ja 

file:///C:/Users/ruijteew/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5IGG2RDW/In%20de%20nota%20‘Snel%20en%20volwaardig%20meedoen%20in%20de%20regio%20Zuid-Kennemerland%20en%20IJmond’%20staan%20de%20regionale%20ambitie%20en%20beleidsdoelen%20beschreven
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2021003374 Raadsvoorstel intrekken verordening wet inburgering 2013 

2021003373 Beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022 (bijlage) 

  

9. Milieu-aspecten 

N.v.t. 
 

10. Samenwerking (Heemstede) 

De advisering over en de uitvoering van o.a. de Participatiewet is sinds 2006 belegd bij de 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bloemendaal – Heemstede. De IASZ is een 

Gemeenschappelijke Regeling. Met het oog op een doelmatige uitvoering is de IASZ conform de GR 

belast met beleidsadvisering op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid voor Bloemendaal en 

Heemstede. 

      

11. Vervolgproces 

De beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022 zullen op overheid.nl worden gepubliceerd en 

op de website van de gemeente.  

In januari 2022 wordt u via een informatienota geïnformeerd over het uitvoeringsplan inburgering, hoe 

en met welke partijen het inburgeringsaanbod gaat worden vormgegeven. Ook zal hier stil worden 

gestaan bij de financiën. 

Voor intern gebruik zullen er werkprocessen worden opgesteld om de juiste processtappen te volgen bij 

de uitvoering van de gemeentelijke taken behorende bij de wet.  

 

 

Bijlagen 

2021003374 Raadsvoorstel intrekken verordening wet inburgering 2013 

2021003373 Beleidsregels inburgering gemeente Bloemendaal 2022 
2012085409 Verordening Wet inburgering Bloemendaal 2013  
 
 

Achterliggende documenten 

2020003875 Collegebesluit Doelstellingen en wijze van verwerven Wet inburgering 2021 (27-10-2020) 

 

Het hoofd van de afdeling Beleid, 
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