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Aan de Gemeenteraad,

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De wet schrijft voor dat de
uitvoeringsaspecten door de gemeenteraad worden vastgesteld in een verordening. Het gaat dan om:
de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen;
het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen;
rechten en plichten van inburgeringsplichtigen voor wie een inburgeringsvoorziening is
vastgesteld;
de bedragen van bestuurlijke boetes.
De Wet Inburgering is opvolger van de Wet Inburgering Nieuwkomers.
Alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen
verblijven, krijgen de inburgeringsplicht. Deze plicht gaat ook gelden voor enkele specifieke groepen
genaturaliseerde Nederlanders, te weten: uitkeringsgerechtigden (die gedurende ten minste zes
maanden bijstand of een uitkering ontvangen), verzorgende ouders (met het ouderlijk gezag over een
in Nederland verblijvend minderjarig kind) en geestelijk bedienaren. Van de inburgeringsplicht zijn
uitgezonderd vreemdelingen en specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders die ten minste
acht jaar tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond of over bepaalde diploma's,
certificaten of bewijsstukken van een opleiding behaald in het Nederlandstalig onderwijs beschikken.
De inburgeringsplichtige die de naturalisatietoets met goed gevolg heeft afgelegd, is vrijgesteld van de
verplichting het inburgeringsexamen af te leggen.
De inburgeringsplichtige die heeft aangetoond door een psychische of lichamelijke belemmering
blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen of een deel daarvan te halen, is ontheven van de
inburgeringsplicht. Hetzelfde geldt voor de inburgeringsplichtige die aantoonbare geleverde
inspanningen heeft verricht het examen te halen maar daarin niet is geslaagd. De gemeente kan tot
het oordeel komen dat het voor deze persoon redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te
behalen.
De gemeente verstrekt informatie en advies en beoordeelt wie via de gemeente een aanbod ontvangt
voor een inburgeringstraject. Ook stelt de gemeente vast welke personen uitgezonderd worden van de
inburgeringsplicht. Tenslotte heeft de gemeente een belangrijke taak als handhaver van de wet. Met
prikkels en boetes wordt deze taak ingevuld.
Naar verwachting zijn er geen financiële consequenties.
Wij stellen u voor een Verordening Wet Inburgering conform bijgaand concept vast te stellen.
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