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Onderwerp: Verordening Wet inburgering 2013 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld om de Verordening Wet Inburgering 2013 Ridderkerk vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening Wet Inburgering Samenwerkingsverband Gemeenten 
Ridderkerk en Albrandswaard 2009, zoals vastgesteld op 5 november 2009. 
 
2. Aanleiding 
Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering ingrijpend veranderd. Vanaf deze datum is de inburgeraar 
zelf verantwoordelijk geworden voor zijn inburgering. Dit betekent dat de informerende, 
handhavende en de faciliterende functie voor de gemeente hiermee is komen te vervallen, voor 
nieuwkomers vanaf 1 januari 2013. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft de informerende en 
de handhavende functie van de gemeenten overgenomen voor deze groep. Nieuwkomers zijn 
vanaf 1 januari 2013 verplicht om zelf te voorzien in een inburgeringsvoorziening. Met de invoering 
van het sociaal leenstelsel zorgt de Rijksoverheid ervoor dat de inburgeraar aan zijn verplichtingen 
kan voldoen tot het volgen van een inburgeringscursus. Voor inburgeraars die al voor 1 januari 
2013 in Nederland waren, blijft de informerende, handhavende en faciliterende functie van de 
gemeente bestaan. 
 
Met het ingaan van de gewijzigde Wet inburgering is een aantal taken komen te vervallen voor de 
gemeente. Toch heeft de gemeente na 1 januari 2013 ook nog een aantal taken. 
Het gaat om de volgende taken: 

 Handhaving van:  
o inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 een door de gemeente aangeboden 

of vastgestelde inburgeringsvoorziening volgen; 
o inburgeringsplichtigen van voor 1 januari 2013 die zonder inburgeringsvoorziening 

worden gehandhaafd op hun inburgeringsplicht;  
o vrijwillige inburgeraars die een inburgeringsvoorziening aangeboden hebben 

gekregen voor 1 januari 2013. De gemeente blijft verantwoordelijk tot het eind van 
hun traject. 

 Het aanbieden van een inburgeringsvoorziening (cursus) eventueel met een 
alfabetiseringstraject voor asielmigranten die voor 1 januari 2013 al in Nederland verbleven, 
maar zich pas na deze datum in de gemeente hebben gevestigd. Dit gaat om kleine aantallen. 

 Het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan inburgeringsplichtigen die al voor 1 
januari 2013 in de gemeente verbleven en daar nog recht op hebben. In de meeste gevallen 
zijn dit alfabetiseringsklanten die hun alfabetiseringstraject hebben afgerond en nog moeten 
inburgeren. 

 Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van de inburgeringsplicht aan 
inburgeringsplichtigen van voor 1 januari 2013. 

 Het medisch laten keuren van inburgeraars met medische beperkingen.  
 
 
Het wijzigen van de wet brengt met zich mee dat hiermee ook de verordening aangepast dient te 
worden aan de nieuwe situatie. De eerder in 2009 vastgestelde verordening heeft geen wettelijke 
grondslag meer, omdat deze is gebaseerd op de oude inburgeringswet. Op basis van de 
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verordening uit 2009 kan de gemeente niet meer handhaven, omdat er anders onrechtmatige 
boetes en maatregelen opgelegd zouden worden. Vooral bij bezwaar en beroep zou dit tot uiting 
komen en zal de burger altijd in het gelijk worden gesteld, omdat er is gewerkt op basis van een 
onrechtmatige verordening. 
 
Deze gewijzigde verordening wordt ook aan de raden van Albrandswaard en Barendrecht 
aangeboden, zodat in alle drie de gemeenten dezelfde verordening en beleidsregels worden 
gehanteerd. Dit bevordert ook een efficiënt en effectief werkproces.  
 
3. Aspecten 
Tussen de Wet inburgering en de gewijzigde Wet inburgering zitten diverse verschillen. In de tabel 
worden de belangrijkste verschillen tussen de Wet inburgering en de gewijzigde Wet inburgering 
toegelicht. 
 
Wet Inburgering (WI) gewijzigde Wet inburgering

Handhavende, faciliterende en informerende functie bij 

gemeente voor alle inburgeraars

Handhavende, faciliterende en informerende functie bij 

gemeente voor inburgeraars die voor 1 januari 2013 in 

Nederland waren. Handhavende en informerende 

functie bij DUO voor nieuwkomers vanaf 1 januari 2013. 

Deze nieuwkomers zorgen zelf voor een voorziening.

Gemeente koopt inburgeringsvoorzieningen in voor 

alle inburgeraars

Nieuwkomers vanaf 1 januari 2013 kopen zelf een 

inburgeringsvoorziening in. Het rijk ondersteunt deze 

groep met het sociaal leenstelsel, waarbij asielmigranten 

maximaal € 10.000,- mogen lenen en gezinsvormers en -

herenigers maximaal € 5.000,-. Bij aanvraag volgt eerst 

een inkomenstoets. Gemeente koopt 

inburgeringsvoorziening in voor inburgeraars die al voor 

1 januari 2013 in Nederland verbleven.

Doelgroep gemeente: alle inburgeraars, nieuwkomers, 

oudkomers en vrijwillige inburgeraars

Doelgroep gemeente: inburgeraars die voor 1 januari 

2013 al in Nederland verbleven. Doelgroep DUO: 

nieuwkomers vanaf 1 januari 2013.

Doelgroep WI: oudkomers, nieuwkomers en vrijwillige 

inburgeraars

Doelgroep gewijzigde WI: nieuwkomers. De andere twee 

doelgroepen komen te vervallen. Inburgeraars die voor 1 

januari 2013 in Nederland verbleven vallen onder het 

overgangsrecht: voor hen blijven de rechten en plichten 

gelden van de WI.

Op de inburgeraar rust een resultaatverplichting tot het 

behalen van het inburgeringsexamen. Slaagt de 

inburgeraar niet binnen de termijn (3,5 of 5 jaar) dan 

kan er een boete of maatregel volgen.

Voor inburgeraars van voor 1 januari 2013 blijft de 

resultaatverplichting WI gelden. Voor nieuwkomers 

vanaf 1 januari 2013 geldt dat zij binnen 3 jaar het 

inburgeringsexamen moeten hebben gehaald. Als de 

nieuwkomer hier verwijtbaar niet aan voldoet kan 

intrekking van de reguliere verblijfsvergunning volgen. 

Dit geldt niet voor asielmigranten.

Gemeente koopt voor inburgeraars die nog moeten 

alfabetiseren alfatrajecten in via de WEB bij het 

Albeda College. Na afronding van het 

alfabetiseringstraject vervolgen de inburgeraars hun 

traject bij aanbieder van de inburgeringscursussen 

(ValentineZ)

Alfa-klanten die een alfabetiseringstraject bij het Albeda 

College volgen, mogen dit afmaken. Nieuwkomers, 

vanaf 1 januari 2013, moeten hun alfabetiseringstraject 

zelf inkopen. Asielmigranten die voor 1 januari 2012 al in 

Nederland verbleven, maar zich pas na deze datum in 

de gemeente vestigen, mogen nog wel een 

alfabetiseringstraject, dat door de gemeente wordt 

bekostigd, volgen.
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4. Aanpak/Uitvoering 
Als de raad de verordening vaststelt, wordt deze samen met de eerder door het college 
vastgestelde beleidsregels gepubliceerd. Het is de bedoeling dat tegelijkertijd met dit proces de 
stukken ook ter besluitvorming worden aangeboden in Albrandswaard en Barendrecht. Zodat zeker 
vanaf 2014 in alle drie de gemeenten dezelfde verordening en beleidsregels worden gehanteerd.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 3 december 2013 
Behandeld in de raad d.d. 12 december 2013 
m.a.wezemer@ridderkerk.nl/265/O 


