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Onderwerp: Wet Inburgering 
 
 
1. Voorstel 
 
De Verordening Wet inburgering gemeente Ridderkerk en de Beleidsnotitie Ridderkerk 2007 
ingeburgerd worden vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Verordening boete Wet 
inburgering nieuwkomers 2004, zoals vastgesteld op 10 november 2004. 
 
De begroting wordt overeenkomstig gewijzigd. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) ingevoerd. Gemeenten hebben tot 1 april 2007 de tijd 
om de WI in te voeren. De WI komt in plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de 
verschillende oudkomersregelingen. Ondanks alle goede bedoelingen van de WIN heeft deze wet 
niet geleid tot een geslaagde inburgering. Het doel van de WI is (evenals de WIN) dat iedereen 
moet deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen de 
Nederlandse taal beheerst en kennis heeft van de Nederlandse samenleving.  
 
 
3. Aspecten 
 
Hoofdpunten van de nieuwe Wet Inburgering 

- Eigen verantwoordelijkheid: de inburgeraar is zelf verantwoordelijk (ook financieel) voor 
zijn inburgering. 

- Op de inburgeraar rust een resultaatsverplichting tot het behalen van het 
inburgeringsexamen. 

- Inburgeringsplicht voor iedereen: niet alleen nieuwkomers, maar ook oudkomers zijn 
inburgeringsplichtig. 

- Informatie en facilitaire functie voor de gemeente: de gemeente dient te informeren en te 
faciliteren. 

- Handhaving: Indien het examen niet binnen de gestelde termijn is behaald volgt een boete 
en de gemeente dient toe te zien op naleving van de verplichtingen. 
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In de onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe Wet Inburgering en 
de Wet Inburgering Nieuwkomers toegelicht.  
 

Wet Inburgering Nieuwkomers 
(WIN) versus Wet Inburgering (WI) 
Inspanningsverplichting versus Resultaatverplichting 
Regie gemeente versus Eigen verantwoordelijkheid 
Gemeente betaalt versus Inburgeraar betaalt 
Inburgeringstoets zonder 
consequenties versus Inburgeringsexamen met consequenties 
Verplichte winkelnering (bij het ROC) versus Vrije onderwijsmarkt 
Inburgering boven werk versus Werk boven inburgering 
Doelgroep: nieuwkomers versus Doelgroep: nieuw- en oudkomers 

 
Gemeenten krijgen bij de invoer van de WI ook een aantal verplichte taken. Gemeenten krijgen 
zelf de vrijheid om de beleidsruimte bij deze taken in te vullen. Voor de volgende verplichte 
functies kan de gemeente zelf de beleidsruimte invullen: het informeren van 
inburgeringsplichtigen, het faciliteren van voorzieningen voor de inburgeraars waaraan de 
gemeente aan aanbod moet (en eventueel kan) doen en het handhaven van 
inburgeringsplichtigen. In de verordening dient deze beleidsruimte ingevuld te worden. 

 
 Beleidsuitgangspunten van de informatiefunctie 

• Persoonlijke benadering van de inburgeraar. 
• In de eerste plaats vindt de voorlichting mondeling (middels een huisbezoek door een 

vrijwilliger) plaats. 
• Mondelinge en schriftelijke toelichting vindt op het gemeentehuis plaats. 

 
 Beleidsuitgangspunten van de faciliterende functie 

• Doen wat we moeten doen. 
• WWB-klanten krijgen een aanbod. 
• Inburgeraars die geen aanbod krijgen van de gemeente krijgen een inventarisatie van 

instellingen aangeboden. 
  
 Beleidsuitgangspunten van de handhavingsfunctie 

• Inburgeraars worden stapsgewijs gehandhaafd (alle oudkomers binnen een periode van 5 
jaar). 

• Tussentijdse voortgangscontroles worden door de onderwijsinstellingen gedaan en aan de 
gemeente gerapporteerd. 

• In de verordening wordt de hoogte van de boetes vastgelegd. 
• Dubbele bestraffing op basis van een enkel feit wordt tegengegaan door het boetebeleid 

van de sociale zekerheidswetten te hanteren.  
•  Bij elke overtreding zal de bestuurlijke boete worden afgestemd op de ernst van de 

overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Bovendien 
wordt ook rekening gehouden met de omstandigheden waarin de overtreding is gepleegd 
(art. 38, tweede lid, WI). Bij het opleggen van elke bestuurlijke boete zal nagegaan worden 
welke boete passend is, gelet op de individuele omstandigheden van de betrokken 
inburgeringsplichtige. 
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 Wet Inburgering Volgnr. 3 van 3 
 

4. Aanpak/Uitvoering 
 
De Wet Inburgering moet voor 1 april ingevoerd zijn in de gemeente Ridderkerk. Om de invoer 
goed te kunnen laten verlopen is een beleidsnotitie opgesteld. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan 
een plan van aanpak. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Om de Wet inburgering te kunnen financieren ontvangt elke gemeente een rijksbijdrage. Deze 
bijdrage bestaat uit drie delen: een vast, een variabel en een prestatie-afhankelijk deel. De 
rijksbijdrage voor de gemeente Ridderkerk bedraagt voor 2007 € 502.017,-. 
Daarnaast ontvangt elke gemeente een invoerbudget. Een begrotingswijziging voor het begrote 
bedrag van  € 88.908,80 is opgesteld. 
 
Financieel uitgangspunt is dat de geldstromen WWB-werkdeel en de output financiering Wet 
Inburgering zoveel mogelijk samen ingezet worden voor de inburgeringstrajecten, de 
uitvoeringskosten, reïntegratie trajecten en gesubsidieerde arbeid. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d.29 maart 2007 
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