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De wet inburgering (Wi) is per 1 januari 2007 ingevoerd. De Wi regelt de inburgeringsplicht voor in het
beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en
mogen verblijven. Op basis van de Wi is de gemeente verplicht om een Verordening Wet inburgering
op te stellen. In mei 2007 is door de Raad de Verordening Wet inburgering vastgesteld. Sinds de
invoering van de Wi hebben er meerdere wetswijzigingen plaatsgevonden. Een nieuwe verordening
voor inburgering is gezien de vele wetswijzigingen noodzakelijk.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de verordening uit 2007 zijn als volgt:
-

-

De vrijwillige inburgering wordt in de wet geregeld (inwerkingtreding 1 januari 2010).
Facultatief aanbod- of vastellingstelsel: de gemeenten kunnen zelf bepalen of zij een inburgeraar
een aanbod doen of dat zij een voorziening direct vaststellen zonder eerst een aanbod te doen
(artikel 23, eerste lid, WI).
Met het wetsvoorstel (nr. 31 318 september 2008) is de WI aangevuld met de mogelijkheid om
ten behoeve van de inburgeraar die een mbo-opleiding volgt een taalkennisvoorziening aan te
bieden.
De mogelijkheid om op verzoek van de inburgeringsplichtige of vrijwillige inburgeraar een
inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening aan te bieden in de vorm van een persoonlijk
inburgeringbudget is in de wet opgenomen, artikel 19, tweede lid en artikel 24a, tweede lid WI
(inwerkingtreding 1 januari 2010.
Facultatief: de mogelijkheid voor gemeenten om zelf te bepalen of (bepaalde groepen) vrijwillige
inburgeraars een eigen bijdrage moeten betalen, (artikel 24e Wi). (inwerkingtreding 1
januari 2010).
De twee handhavingtermijnen die in de wet zijn opgenomen worden geharmoniseerd. Voor alle
inburgeringsplichtigen geldt dezelfde termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn
behaald. Deze termijn is drieënhalf jaar. (inwerkingtreding 19 december 2009).
De eenmalige verlenging van de handhavingtermijn met ten hoogste tweeënhalf jaar voor
inburgeringsplichtigen die een alfabetiseringcursus volgen of hebben gevolgd. (inwerkingtreding
19 december 2009).
Ontheffing inburgering: Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen in die situaties waar
sprake is van onvermogen, dit op basis van een tekort aan leervaardigheden of leervermogen.
Ontheffing van onvermogen wordt eerst verleend na aantoonbaar geleverde inspanningen en niet
eerder dan 6 maanden voor het verstrijken van de inburgeringtermijn. Nieuw: Indien het
vasthouden aan de zes maanden termijn onbillijk zou zijn, kan het college nu ook eerder op een
aanvraag ontheffing verlenen. Daarnaast heeft het college de bevoegdheid gekregen om
inburgeringsplichtigen op aanvraag te ontheffen van de inburgeringplicht, indien zij naar het
oordeel van het college aantoonbaar voldoende zijn ingeburgerd.

De bovengenoemde wijzigingen zijn waar dit van toepassing is in de nieuwe verordening opgenomen.
Ter ondersteuning van de uitvoering van de Wi is het wenselijk om beleidsregels op te stellen. Voor
het opstellen van beleidsregel verleent de raad conform de verordening (artikel 14) mandaat aan het
college.

Wet inburgering in relatie met ander gemeentelijk beleid en maatschappelijk belang.
Asielgerechtigde inburgeringsplichtigen en geestelijk bedienaren krijgen, verplicht conform de wet, van
het college een inburgeringsaanbod. Daarnaast kan de gemeente ook een inburgeringsaanbod doen
aan vrijwillige-/behoeftige inburgeraars. Meedoen en meetellen in de samenleving is van groot belang
voor alle burgers, maar in het bijzonder voor nieuwe Nederlanders.
Het leren van de Nederlandse taal is nodig om contacten te kunnen leggen waarmee de kans op
maatschappelijke participatie of werk wordt vergroot. Vanuit de WBB/WIJ kan ook de verplichting
worden opgelegd tot het volgen van een inburgeringstraject in verband met re-integratie richting werk.
Bekostiging inburgering
Inburgeringsactiviteiten worden bekostigd uit het participatiebudget. In 2010 is er voor Schiermonnikoog 1 inburgeringstraject ingezet. De kosten van een gemiddeld inburgeringstraject bedragen
€ 4.500,-.
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