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Inleiding: 
Vanaf 1 januari is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. De nieuwe Wet inburgering streeft 
er naar dat inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de 
Nederlandse samenleving.

De belangrijkste wijziging is dat gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel de regie hebben over de 
uitvoering van de inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning 
van inburgeringsplichtigen gedurende hun inburgering en voor het inkopen van kwalitatief 
hoogwaardig inburgeringsaanbod. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de inburgeringsplicht 
ligt, net als in het huidige stelsel, bij de inburgeringsplichtigen zelf.

Over het proces van de voorbereiding van de wet is uw raad geïnformeerd via een raadsmemo die is 
behandeld in de raadsvergadering van 25 mei 2021 (https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-
stukken/Raadsmemo/Raadsmemo-Proces-voorbereiding-Wet-Inburgering-20210506.pdf).  

De wet Inburgering kent niet veel beleidsvrijheid. Op de meeste onderdelen zijn de kaders door de 
wetgever bepaald en is de gemeente aan zet voor de uitvoering. In het bijgevoegde uitvoeringsplan 
beschrijven we hoe we uitvoering geven aan de nieuwe wet. De belangrijkste keuzes die we hierin 
maken, zetten we hieronder op een rijtje. 

Kernboodschap:

Met het bijgevoegde plan (bijlage 1) proberen wij uitvoering te geven aan de wet inburgering die past 
bij de uitvoeringspraktijk in Dalfsen en de uitgangspunten die al eerder zijn vastgesteld binnen het 
plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen'. De beleidsregels (bijlage 2) zorgen voor duidelijkheid over de 
uitvoering van de wet in Dalfsen. 

De uitvoering past bij Dalfsen 
- We kiezen rondom de overdracht en brede intake vanuit het AZC voor een realistisch scenario 

(starten met de brede intake op het AZC, start inburgering vanaf huisvesting), maar zetten we 
op maat eerder in op inburgering en/of participatie als dat mogelijk is. 

- Ook starten we met een StarterZ-klas, een klas met praktijkgerichte taallessen in Dalfsen, 
waardoor inburgeraars met een lage leerbaarheid (deelnemers aan de zelfredzaamheids(Z-
)route) les kunnen volgen in de eigen gemeente. Bij deze StarterZ-klas kunnen ook nieuwe 
inburgeraars gedurende de brede intake taalles volgen, waarbij de docent op basis van een 
observatie instrument een goede inschatting kan geven over de leerbaarheid van de 
deelnemer in de praktijk. Hierdoor bevorderen we dat optimaal wordt ingezet op de talenten 
en mogelijkheden van inburgeraars (omdat observatie van leerbaarheid in de praktijk een 
betere en soms hogere inschatting geeft van de leerbaarheid dan een leerbaarheidstoets dat 
op één moment wordt afgenomen). 

- De wet schrijft voor dat wij statushouders de eerste zes maanden financieel ontzorgen, dat wil 
zeggen dat wij de vaste lasten uit de uitkering betalen. Dit om in die eerste (toch al drukke) 
periode te zorgen voor rust rondom de financiën en financiële problemen te voorkomen. 
Hoewel dit voor de meeste inburgeraars goed of prettig zal zijn, willen we desondanks wel 
maatwerk toe kunnen passen om mensen die zelf hun financiën willen én kunnen regelen, niet 
onnodig de eigen regie te ontnemen. 

- We hebben de aandachtspunten die nog spelen op gebied van preventie, zorg en welzijn uit 
de evaluatie van het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ in dit plan opgenomen en waar nodig 
uitgebreid. Zo zetten we in op sleutelfiguren om de drempels richting het reguliere voorveld 
(o.a. welzijn, sport) te verkleinen en bieden we voorlichting en training aan statushouders, 
vrijwilligers en professionals op verschillende relevante thema’s. 

https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-stukken/Raadsmemo/Raadsmemo-Proces-voorbereiding-Wet-Inburgering-20210506.pdf
https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-stukken/Raadsmemo/Raadsmemo-Proces-voorbereiding-Wet-Inburgering-20210506.pdf
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De uitvoering past binnen de beschikbare middelen 
De uitvoering past binnen de financiële middelen die voor de uitvoering en trajecten beschikbaar zijn 
of worden gesteld. Een financieel overzicht vindt u in het bijgevoegde uitvoeringsplan. 
We verwachten in 2022 een tekort van bijna 33.000, waarna we in 2023 en verder uit lijken te komen 
met de budgetten die zijn opgenomen in de begroting en die wij krijgen vanuit de specifieke uitkering 
(SPUK) voor de trajecten. Het tekort in 2022 wordt veroorzaakt door het feit dat we wel gaan werken 
conform de nieuwe wet (bijvoorbeeld op gebied van regievoering en trainingen), maar we nog voor 
een groot deel inburgeraars zullen begeleiden die onder de oude wet vallen. Wij ontvangen in de 
meicirculaire 2022 echter ook middelen voor de maatschappelijke begeleiding (ongeveer 30.000) en 
ter compensatie van het uitstel van de wet. Wij zullen bij de 1e bestuursrapportage voorstellen deze 
middelen in te zetten voor het verwachte tekort.

Communicatie:
Zodra we klaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet, zullen we in 2022 inzetten op 
communicatie: 
- voor inburgeraars en hun (vrijwillige) begeleiders: het is van belang dat inburgeraars weten wat ze 
van de gemeente kunnen verwachten als ze hier komen wonen. We ontwikkelen daarom heldere 
communicatie over het inburgeringstraject en vertalen deze in de belangrijkste talen. We maken 
daarbij ook gebruik van centraal ontwikkeld communicatiemateriaal (filmpjes) of van voorbeelden uit 
andere gemeenten voor zover toepasbaar in Dalfsen. 
- voor werkgevers, onze maatschappelijke samenwerkingspartners en hun vrijwilligers: we 
organiseren bijeenkomsten voor vrijwilligers of sluiten bij overleggen aan, zodat voor vrijwilligers (en 
professionals) ook duidelijk is wat de nieuwe wet gaat betekenen voor de inburgeraars en om te 
bespreken wat dit betekent voor de bestaande werkwijzen en samenwerking. 
- voor inwoners: We informeren via verschillende kanalen over de komst van de nieuwe wet 
inburgering en hoe het traject er uit ziet voor statushouders die in Dalfsen komen wonen. Er gaan veel 
verhalen rond over asielzoekers en statushouders, maar hoe zit het nou echt?

Vervolg:
Uw raad heeft aangegeven een themasessie te wensen over inburgering in het tweede kwartaal van 
2022. Hierbij zal vooral de uitvoering in de praktijk centraal staan. 
Verder informeren wij u over de voortgang praktijk via de halfjaarrapportages en de rapportages van 
de begrotingscyclus. Hierbij is het goed om op te merken dat de eerste gegevens over de uitvoering in 
2023 beschikbaar zullen komen (bijvoorbeeld over de instroom in leerroutes en over het financieel 
ontzorgen), de eerste eindresultaten komen op zijn vroegst in 2024 terug in de rapportages in verband 
met inburgeringstermijnen van 1,5 tot 3 jaar. 

Bijlagen:
1. Uitvoeringsplan Inburgering gemeente Dalfsen 
2. Beleidsregels inburgering gemeente Dalfsen 2022. 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen


