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Inburgering onder regie van de gemeente →
als onderdeel van het brede sociale domein →
in Midden-Limburg West onderdeel van het Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2023

↓

Visie: ‘Samen aan de slag met talent: 
iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen’.



Uitgangspunten 
• Samen komen we verder; binnen de samenwerking gelden de volgende uitgangspunten:

• De doelen van de inburgeringsplichtigen zijn leidend, de individuele belangen van de partijen zijn 
hieraan ondergeschikt;

• Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de inburgeringsplichtigen en de versterking daarvan;
• Er wordt geïnvesteerd in een goede werkrelatie tussen de inburgeringsplichtigen en de partijen; 
• Er wordt Multi systemisch gewerkt: de problemen/ kansen worden in samenhang bezien en 

opgepakt; 
• Er wordt ingezet op versterking van het sociaal netwerk van de inburgeringsplichtigen. Het sociaal 

netwerk wordt waar mogelijk betrokken; 
• Normaliseren en de-medicaliseren is de basishouding;
• Hulp- en dienstverlening is gericht op regie bij de inburgeringsplichtigen.

• Streven naar een doorgaande lijn in de dienstverlening met als basis het gedachtengoed 
van positieve gezondheid;

• Niet praten over maar met de inburgeringsplichtigen. 



• Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau 
(liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, 

• in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen 
vanaf de start van het inburgeringstraject. 



Tijdige start 



Snelheid



Maatwerk



Dualiteit 



Kwaliteit 



Aanbod onder regie van de gemeente



Leerroutes en omvang 

Geschatte aantallen per leerroute  
 Geschatte aantal 

inburgeringsplichtigen  
Z-route 

15% 
B1-route 

60% 
Onderwijs

route 
25%  

Gemeente Cranendonck 17    
Gemeente Nederweert 14    

Gemeente Weert 39    
Totaal 70 10,5 42 17,5 

 

• Z-route
• B1-route
• Onderwijsroute 



Risico’s 

• 1 januari 2022 als ingangsdatum blijft een streefdatum. Een aantal 
knelpunten blijven ambitieus. 

• De aantallen inburgeringsplichtigen en de aantallen per leerroute is 
een schatting. Omdat het een nieuwe wet betreft met nieuwe 
leerroutes is het voor de gemeente lastig deze inschatting te vertalen 
in het inkoopproces.



Financiën 

• De gemeente ontvangt van het Rijk voor in- en uitvoering van de wet: 
2020 € 99.225
2021 € 73.386
2022 € 163.102 
vanaf 2023 € 179.432

• Het college heeft de uitvoeringsmiddelen bij besluit ingezet voor structurele formatie uitbreiding.
• De gemeente ontvangt van het rijk na ingang van de nieuwe wet structureel middelen voor de 

inburgeringsvoorzieningen via een specifieke uitkering (SPUK). Deze middelen zijn bedoeld voor 
de leerroutes, module Arbeidsmarkt en Participatie, maatschappelijke begeleiding, het 
Participatieverklaringstraject en de tolkvoorziening. De hoogte is nog niet bekend. 

• De rijksmiddelen zouden volgens het ministerie toereikend moeten zijn. Voor het beleidskader 
gelden de beschikbare middelen als kaderstellend. 

• Mochten de middelen ontoereikend zijn kan de reserve inburgering en participatie van niet-
Westerse allochtonen door het college worden aangewend binnen de door de raad vastgestelde 
doeleinden in de nota reserves en voorzieningen van november 2020. 



Planning 
Kwartaal Maand Fase Activiteiten 

Q3/ Q4 2020 December 2020 Fase 1 Beleidsinventarisatie
Startnotitie
Inventarisatie financiën 

Q2 2021 Juni 2021 Fase 2 Beleidskader
Doorrekening en conceptbegroting financiën 
Inventarisatie inkoop

Q3 2021 september 2021 Fase 3 Vaststelling begroting
Keuze en planning inkoop 
Beleidsregels

Q3 en Q4 2021 December 2021 Fase 4 
Fase 5 
Fase 6

Werkprocessen en ICT ontwerpen en inrichten 
Instructie uitvoering
Werkprocessen en ICT testen 
Inventarisatie voorlichting en communicatie
Werkprocessen en ICT optimaliseren
Materiaal opstellen voor voorlichting en communicatie 

Q1 2022 Januari Fase 7 Start nieuwe Wet inburgering 


