
Samenvatting en preadvies motie Almere e.a. nieuwe inburgeringstelsel  
 
Indienende gemeente: Almere  
 
Ondersteunende gemeenten: (G4) Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, (G40 

Stedennetwerk) Alkmaar, Amersfoort, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Assen, Den Bosch, 
Delft, Ede, Emmen, Groningen, Haarlemmermeer, Hengelo, Helmond, Hilversum, Hoorn, 
Kampen, Leiden, Schiedam, Tiel, Tilburg, Zaanstad, Zwolle en Zeist. (M50): Albrandswaard, 
Barendrecht, Koggenland, Ridderkerk, Roermond en Zeist. 

 
Status motie:  Definitief en getekend  
 
Strekking van de motie  
De VNG wordt gevraagd om zich in te zetten voor een uitvoerbaar en betaalbaar 
inburgeringstelsel. Enerzijds door te blijven aandringen op een onafhankelijk kostenonderzoek 
onder gezamenlijk opdrachtgeverschap naar de financiële gevolgen van het nieuwe stelsel. De 
motie noemt hierbij expliciet commitment vanuit het Rijk aan de uitkomsten van het onderzoek.  
Anderzijds door ervoor te zorgen dat het Rijk de gesignaleerde knelpunten m.b.t. het uitvoeren 
van de regierol serieus oppakt.    
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting 
Deze motie is in lijn met standpunt en strategie van de VNG en daarmee een steun in de rug voor 
de onderhandelingsdelegatie. 
 
Op 22 mei heeft de onderhandelingsdelegatie een bestuurlijk overleg met minister Koolmees over 
het nieuwe inburgeringstelsel afgebroken. Het gesprek liep vast omdat de minister geen 
onafhankelijk onderzoek wil laten uitvoeren naar de programmakosten, invoeringskosten en 
uitvoeringskosten van het nieuwe stelsel. De minister heeft van tevoren een financieel kader mee 
gekregen waarbinnen de wetswijzigingen moeten plaatsvinden. In de gemaakte ramingen is 
vervolgens onvoldoende rekening gehouden met ICT, uitvoeringskosten, invoeringskosten en 
kosten voor beleidsontwikkeling voor gemeenten. De VNG gaat nu zelf het kostenonderzoek laten 
uitvoeren. Eigenaarschap van dit financiële onderzoek door de minister van SZW is 
randvoorwaardelijk om het gesprek weer te hervatten.  

 
Naast de betaalbaarheid vraagt de uitvoerbaarheid ook aandacht van gemeenten. Het gesprek 
hierover verloopt constructief. Dit betreft ten eerste enkele financiële uitwerkingspunten, waarbij 
de voorgenomen prestatiebekostiging het belangrijkste discussiepunt is. Daarnaast zijn er enkele 
inhoudelijke onderhandelingspunten van belang zoals de rolverdeling tussen vier partijen en 
strakke termijnen in de kaderwet. Als laatste zijn er zorgen over de implementatie en het tempo, 
specifiek de ICT-opgave is hier een zorg.   
 
Over het algemeen gesteld is er breed draagvlak voor een nieuw inburgeringstelsel en de regierol 
voor gemeenten, zowel bij gemeenten zelf als bij maatschappelijke organisaties en de Tweede 
Kamer. Uitgangspunt is dat er een stelsel wordt ontwikkeld dat ‘evidence-based’ en adaptief is en 
waar Rijk en gemeenten gezamenlijk een verbetering voor de doelgroep teweeg brengen. 
Gemeenten kennen hun inwoners en kunnen nieuwe inburgeraars op deze manier integrale 
trajecten op maat aanbieden, flexibiliteit bieden en de verbinding leggen met het brede sociaal 
domein.  


