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Geacht bestuur, 

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de nieuwe Wet inburgering in werking treden. 
Als gevolg van deze stelselwijziging krijgen de gemeenten de regie over de 
uitvoering van de inburgering en worden onderstaande taken bij de gemeenten 
belegd:   

 Het afnemen van een brede intake
 Het opstellen van een persoonlijk Plan Participatie en Integratie (PIP)
 Het aanbieden van maatschappelijke begeleiding
 Het aanbieden van inburgeringsaanbod aan asielstatushouders
 Het periodiek contact leggen met de inburgeringsplichtige om de voortgang 

van de inburgering op basis van het PIP te bespreken
 Het aanbieden van het ParticipatieVerklaringsTraject)
 Het aanbieden van de Module Arbeidsmarkt en Participatie 

Met de nieuwe wet wordt inburgering nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van 
het brede sociaal domein. Doel is om werk en participatie, integratie en inburgering 
in samenhang vorm te geven en de uitvoering van de Wet inburgering en de 
Participatiewet in één hand te leggen. Omdat u de Participatiewet namens de 
gemeente uitvoert, heeft u ons op 12 november 2019 schriftelijk geadviseerd om ook 
de uitvoering van de Wet inburgering per 1 januari 2021 bij de regio Drechtsteden te 
beleggen en heeft u ons verzocht hierover een standpunt in te nemen. 

Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten de uitvoering van de Wet 
inburgering vanaf 1 januari 2021 in principe regionaal te beleggen onder de 
voorwaarden dat:

 de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de uitvoering voor de 
gehele doelgroep van de Wet inburgering voor zijn rekening neemt, ook 
als personen niet (meer) tot het bestand van de Sociale Dienst 
Drechtsteden behoren;

 de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de lokale verankering 
borgt door maatschappelijke organisaties die lokaal werkzaam zijn (zoals 
Vluchtelingenwerk en Sterk Papendrecht) een rol te geven in het nieuwe 
inburgeringsstelsel;

 de financiële middelen toereikend zijn.



Wij zien graag uiterlijk 1 juli 2020 of wanneer dat eerder is voorafgaand aan het voorstel tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden een voorstel tegemoet dat inzichtelijk 
maakt hoe u hieraan invulling wilt geven en dat in samenspraak met de maatschappelijke 
organisaties die in Papendrecht werkzaam zijn tot stand is gekomen. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke


