
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verordening en beleidsregels inburgering 2022    

Steller/telnr.  G. de Jong/ 6296    Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Chakor/Bloemhoff   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand  Q4    Jaar     2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. de Verordening inburgering gemeente Groningen 2022 vast te stellen onder gelijktijdige gedeeltelijke intrekking van 

de Verordening inburgering gemeente Groningen 2010;  

II. dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari 2022; 

III kennis te nemen van de Beleidsregels inburgering gemeente Groningen 2022.   
  

 

 

 Samenvatting     

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

begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen tijdens hun inburgering bij de gemeente. In een korte 

verordening regelen we een beperkt aantal zaken met betrekking tot het verrekenen van boetes met de 

bijstandsuitkering, cliëntenparticipatie, het aanstellen van een toezichthouder en overgangsrecht voor lopende 

boeteprocedures. Daarnaast geeft het college in beleidsregels uitwerking aan een aantal gemeentelijke taken bij de 

inburgering. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
Aanleiding en doel    

De Wet inburgering 2021 legt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen 

tijdens hun inburgering bij de gemeente. Op grond van artikel 121 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de 

bevoegdheid bij verordening regels te stellen, voor zover deze regels niet in strijd komen met de wet zelf. Wij maken 

een verordening bij de Wet inburgering 2021 om daarmee een beperkt aantal zaken rond de uitvoering van de 

inburgering te regelen waarin de wet niet voorziet. Dan gaat het met name om zaken rond toezicht, handhaving en 

cliëntenparticipatie. Dit zijn zaken die alleen in een raadsverordening kunnen worden geregeld.  

In beleidsregels geven wij in meer algemene zin uitwerking aan een aantal gemeentelijke taken bij de inburgering.    

 
Kader     

Het kader is de Wet inburgering 2021.       

 
Argumenten en afwegingen     

De Wet inburgering 2021 legt gemeenten niet een verplichting op een verordening te maken. Wij kiezen ervoor dit wel 

te doen om daarmee een beperkt aantal zaken te regelen waarin de wet niet voorziet. Zo maken we het via de 

verordening mogelijk een eventuele boete op grond van de Wet inburgering 2021 te verrekenen met de 

bijstandsuitkering. Daarmee beogen we te komen tot een doelmatige wijze van invordering, zonder aanmaning of 

dwangbevel.        

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Door ook cliëntenparticipatie in de verordening op te nemen, stellen we zeker dat inbreng van inburgeraars wordt 

meegenomen. Wij menen dat dit participatie en maatschappelijk draagvlak ten goede komt. Deze verordening is 

besproken met de Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen. Wij nemen het advies van de cliëntenraad over 

de Cliëntenraad in de verordening te noemen als partij om te betrekken bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid 

betreffende inburgering.  

 

Met de Cliëntenraad delen wij de opvatting dat het belangrijk is inburgeringsplichtigen erop te wijzen dat zij in 

gesprekken met de gemeente een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Omdat het een aspect is 

van de uitvoering van de Wet inburgering, nemen wij het op in de beleidsregels.        

 
Financiële consequenties     

n.v.t.      
 
Overige consequenties     

Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen taken meer in het kader van de Wet inburgering. Wel blijven gemeenten op 

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

inburgeringsplichtigen van wie de inburgeringstermijn vóór 1 januari 2013 is begonnen.       

Dit is uitgewerkt in de artikelen 9, 10, 11, 11a en 11b (hoofdstuk 4) van de oude Verordening Wet Inburgering van 23 

juni 2010. Deze artikelen moeten daarom nog van toepassing blijven voor die doelgroep.  

In artikel 9 van die oude verordening wordt verwezen naar artikel 6 van diezelfde verordening. Dit betekent dat ook 

artikel 6 nog van toepassing moet blijven. Dit geldt ook voor de begripsbepalingen van artikel 1.   
 
Vervolg     

De Verordening zal indien nodig worden aangepast aan nieuwe jurisprudentie, voortschrijdend inzicht en wijzigingen in 

de werkpraktijk. 
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Lange Termijn Agenda     

Vaststelling van de verordening staat op de LTA voor het 4e kwartaal van 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


