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Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Beleidskader inburgering

Beleidskader inburgering

Bijlage - beleidskader voor de nieuwe wet inburgering in Groningen Nieuw in 050

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Mathilda Oosterhuis / 050 367 5215

Korte samenvatting:
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Doel van de wet is om de 

inburgering van asiel- en gezinsmigranten te verbeteren. Dat gebeurt onder andere door zo snel 

mogelijk in het proces te starten met de inburgering, door te streven naar een hoger taalniveau en 

door vanaf het begin aandacht te besteden aan taal én participatie of werk. De gemeente krijgt de 

regie over de uitvoering van deze wet. Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er een 

ondersteuningsaanbod voor alle inburgeraars beschikbaar is. Daarbij geldt dat de inhoud van dat 

aanbod grotendeels in wetgeving is vastgelegd en de keuzes voor de gemeente uitvoeringskeuzes 

zijn. In dit beleidskader is vooral aandacht voor (de beschrijving van) hoe de dienstverlening eruit 

ziet, welke partijen de dienstverlening gaan uitvoeren en hoe het college tot de keuze voor die 

partijen is gekomen.

Het college vraagt u om het beleidskader voor de nieuwe Wet inburgering in Groningen 2022 -2025 

vast te stellen.

Vermeld op LTA?
X Ja 

O item nr 2020-148

Deadline?
O ja / nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Beleidskader-Inburgering.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-beleidskader-voor-de-nieuwe-wet-inburgering-in-Groningen-Nieuw-in-050.pdf


O zo ja, namelijk: …

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Bespreking in één ronde. In geval van spreektijden: max. 3 minuten per raadsfractie, college max. 12 

minuten. 

Nadere informatie
…
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