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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/39533 

Documentnummer: 220243 
Datum: 15 december 2020 
Onderwerp: Uitstel Wet inburgering 20.. 
Bijlage(n): Nee 
 

Geachte Raad, 

Op 30 september jl. bent u in de commissie Sociaal Domein geïnformeerd over de invoering van de 
nieuwe Wet inburgering 20..1, waartoe ook een startnotitie is opgesteld. Daarbij is aangegeven dat 
de Wet inburgering 20.. op 1 juli 2021 in werking zou gaan. 

Op 12 november jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echter bekend 
gemaakt dat de invoering van de wet wordt uitgesteld, in ieder geval naar 1 januari 2022. In de 
afgelopen periode heeft het Ministerie diverse risico’s en signalen ontvangen van ketenpartners als 
IND, DUO, COA, VNG en Divosa. Deze risico’s en signalen zijn uiteenlopend van aard en wisselen 

per partij. Wat alle partijen in ieder geval raakt, zijn de gevolgen van de coronacrisis en de invloed 
hiervan op de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te treffen. 

Het Ministerie komt naar verwachting medio december met de uitkomsten van een onderzoek naar 
de haalbaarheid van de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Daarbij worden ook 

de gevolgen van het uitstel in kaart gebracht.  

Hoewel de ontwikkeling van het beleidsplan inburgering al in een vergevorderd stadium is, heeft 
het college naar aanleiding van het uitstel en de diverse onduidelijkheden die dit met zich 
meebrengt (onder andere op financieel gebied) besloten de vaststelling van het beleidsplan uit te 
stellen. In plaats van 13 januari 2021 zal het beleidsplan niet eerder dan 10 februari 2021 

geagendeerd worden bij de commissie Sociaal Domein. In de tussentijd worden de lokale gevolgen 
van het uitstel in kaart gebracht en worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Ook 
wordt bezien welke gevolgen het uitstel van de wet met zich meebrengt voor inburgeraars die in 
2021 instromen maar nog onder de huidige wetgeving moeten inburgeren en welke mogelijkheden 
er zijn om hen te ondersteunen, zodat deze groep zo min mogelijk nadelige gevolgen ondervindt 
van het uitstel van de wet. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

 
drs. H.I.P. Oppatja, 

 
 
 
 
 

 
drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 
1 Zogenoemd omdat deze wet nog niet gepubliceerd is in het Staatsblad.  

Verzonden 16 december 2020 

 


