
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verordening en beleidsregels inburgering gemeente Groningen 2022 (raadsvoorstel 6 okt. 2021)

Verordening-en-beleidsregels-inburgering-gemeente-Groningen-2022 

+

Inkoop leerroutes Wet inburgering 2021 (collegebrief 17 september 2021)

Inkoop-leerroutes-Wet-inburgering-2021 

+

Voorbereiding op de Wet inburgering 2021 (collegebrief 10 november 2021)

Voorbereiding-op-de-Wet-inburgering-2021 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Verordening: Geert de Jong (beleidsadviseur), geert.de.jong@groningen.nl,  050 367 6296

Brieven: Fenna Moene (beleidsadviseur), f.moene@groningen.nl, 050 367 6273  

Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
Per 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021in werking. De nieuwe wet legt de 

verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen tijdens hun 

inburgering bij de gemeente. In een korte verordening regelt de raad 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.

In de eveneens geagendeerde collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de actuele situatie rond 

het inburgeringsonderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderwijs voor de huidige 

groep inburgeraars, die inburgeren onder het huidige stelsel, en de z.g. leerroutes die op grond van 

de nieuwe Wet inburgering 2021 worden ingekocht voor de periode vanaf 1 januari a.s. 

De beide ROC's (regionale opleidingscentra) in Groningen stoppen met het aanbieden van 

inburgeringsonderwijs. Het college zegt al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat mensen die 

tot en met dit jaar inburgeringsplichtig worden, bij een goede aanbieder terechtkomen. 

Over de bekostiging van het inburgeringsonderwijs vanaf 2022 heeft het college de raad eerder 

geïnformeerd. Op de door meerdere instanties aan de ministers gestuurde brief met zorgen hierover 

is nog geen antwoord gekomen.  Wel is bekend geworden dat het Rijk een onderzoek laat uitvoeren 

naar de berekening van de kostprijs van de drie leerroutes. In afwachting daarvan heeft het college 

besloten eerst de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) in de markt te zetten. Voor de 
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inkoopprocedure van de Onderwijsroute (via een Open House-constructie) wacht men de uitkomsten 

van het Bestuurlijk Overleg over de bekostiging van de leerroutes af. 

In de laatste brief  wordt een totaaloverzicht gegeven op alle voorbereidingen op de Wet 

Inburgering, en wordt ook ingegaan op de aangenomen motie Inburgeren in Groningen. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nrs 2020-226 en 2021-136 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (Betreft een wijziging van het beleid; verantwoordelijkheid voor de 

begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichten worden bij de gemeente neergelegd). 

Voorgeschiedenis
Bekostiging leerroutes Wet inburgering 2021

Vergadering gemeenteraad - beleidskaders inburgering raadsvoorstel 3-2-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor de sessie is 80 minuten beschikbaar. Dat betekent ong. 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…
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