
 

 

 

 

 

Onderwerp: 'Meedoen en Thuisvoelen, een zelfstandig bestaan in  
   Arnhem' actieplan voor nieuwkomers 2019-2021 

a 

Voorstel 

 

1. Het actieplan voor nieuwkomers 'Meedoen en Thuisvoelen, een zelfstandig bestaan in Arnhem' 

2019-2021 vast te stellen. 

2. De raad met bijgaande brief te informeren over 'Actieplan voor nieuwkomers 2019-2022'. 

3. Het bijgevoegde 'Convenant tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

gemeente Arnhem ter uitvoering van een pilot in het kader van het Pilotprogramma 

Veranderopgave Inburgering binnen het thema Duale trajecten' aan te gaan. 

4. De wethouder Vluchtelingen- en asielzaken van Arnhem volmacht te verlenen om namens de 

gemeente Arnhem het convenant Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering thema Duale 

trajecten te ondertekenen (beslispunt burgemeester).  

 

Inleiding  

 

Ieder jaar verwelkomen wij nieuwkomers in onze stad. We vinden het belangrijk dat zij zo snel mogelijk 

meedoen nadat ze in Arnhem zijn komen wonen. Op dit moment verloopt de landelijke inburgering niet 

goed. Nieuwkomers doen er lang over om de taal te leren, vinden moeilijk hun weg in de samenleving en 

een plek op de arbeidsmarkt. Dit moet en kan beter.  

 

Met dit actieplan maken we een eerste stap in het verbeteren van onze aanpak voor nieuwkomers. 

Hierbij maken we gebruik van de wijzigingen in de Wet Inburgering, die vanaf 2021 in werking gaat 

treden. We starten nu al met de voorbereiding op de wijzigingen in de wet. En binnen de mogelijkheden 

die we hebben, verbeteren we de begeleiding aan de nieuwkomers die al vóór 2021 in Arnhem komen 

wonen. We doen dit onder andere door een pilot te starten waarbij we leren en werken combineren.  

 

Naast het vaststellen van het actieplan voor nieuwkomers 'Meedoen en Thuisvoelen' regelt deze 

collegenota de volmacht aan de wethouder Vluchtelingen- en asielzaken voor het ondertekenen van het 

convenant met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de pilot uit te kunnen voeren. 
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Beoogd effect 

 

Onze ambitie is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee kunnen doen, het liefst door middel van 

(betaald) werk, en dat zij tegelijkertijd toewerken naar een zelfstandig bestaan in Arnhem. 

Daarom hebben we als doel dat vanaf 2021 40% van de statushouders binnen drie jaar uit de bijstand 

zal stromen door het vinden van betaald werk of studie. 

 

Argumenten 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Een integrale aanpak voor betere resultaten 

Op dit moment verloopt de inburgering niet goed. In 2017 bracht de Algemene 

Rekenkamercommissie een rapport uit over de Wet Inburgering waaruit bleek dat het huidige 

landelijke stelsel niet effectief is. Dit stelsel gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid van de nieuwkomer. Maar de nieuwkomers weten hun weg niet goed te vinden in 

het Nederlandse systeem en kunnen de kwaliteit van de inburgeringscursus niet goed inschatten.  

 

In het actieplan beschrijven we de huidige situatie, het nieuwe stelsel en de Arnhemse aanpak. In 

die aanpak pakken we de regierol op. We gaan de nieuwkomers beter begeleiden door te werken 

met een persoonlijk ontwikkelplan. We maken duidelijke afspraken met onze 

samenwerkingspartners over de doelen en stimuleren kennisdeling. En we volgen nauwlettend wat 

het resultaat is van onze inspanningen, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. 

In onze aanpak kijken we naar meerdere levensdomeinen. Want mee kunnen doen in de 

samenleving vraagt meer dan alleen het behalen van het inburgeringsdiploma. Daarom hebben we 

doelstellingen geformuleerd op basis van de pijlers meedoen (leren en werken) en thuisvoelen 

(passend wonen en sociale contacten). Daarnaast hebben we oog voor preventie, om te voorkomen 

dat problemen een drempel opwerpen om mee te kunnen doen in de samenleving. We sluiten aan 

bij wat we beogen vanuit de Wet Inburgering, Participatiewet en Wet Educatie Beroepsonderwijs.  

In het plan beschrijven we tenslotte de randvoorwaarden die bepalend zijn voor het succes van de 

aanpak: samenwerking, communicatie en financiën.  

Kortom: het plan geeft inzicht in wat nodig is om te doen op verschillende thema's voor een sterke 

regie op inburgering als gemeente.  

 

Voorbereiden op nieuwe wettelijke taken 

De gewijzigde Wet Inburgering die per 2021 in werking treedt, geeft gemeenten nieuwe taken. Zo 

moet er bij elke nieuwkomer een brede intake worden afgenomen en een Persoonlijk Integratie- en 

Participatieplan (PIP) worden opgesteld. De gemeenten moeten ook trajecten aanbieden aan 

statushouders en worden verplicht om hen te 'ontzorgen' door gedurende de eerste zes maanden de 

vaste lasten in te houden op de bijstandsuitkering. In het plan wordt weer gegeven wat de taken 

inhouden en hoe we ons hierop voorbereiden om daar vanaf 2021 uitvoering aan te kunnen geven. 

 

De raad informeren 

Met de brief en het actieplan wordt de raad op de hoogte gebracht van de manier waarop we de 

ondersteuning aan nieuwkomers een impuls geven en hoe we uitvoering geven aan de nieuwe 

wettelijke taken die op ons af komen.  
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4.1 

Meer ondersteuning voor nieuwkomers onder het huidige stelsel 

Per 2021 krijgen we taken én middelen om nieuwkomers te begeleiden bij hun inburgering. Maar 

gelet op de huidige ervaringen en resultaten, is het belangrijk om ook voor nieuwkomers die in 2019 

en 2020 instromen, betere ondersteuning te organiseren zodat zij sneller kunnen meedoen in de 

samenleving.   

 

Ervaring opdoen om de aanpak verder uit te werken 

De pilot 'werken en leren' (duale trajecten) biedt ons de mogelijkheid om alvast een start te maken 

en te onderzoeken welke methodiek werkt. Hiervoor ontvangen we cofinanciering vanuit het Rijk. 

 

Voor definitieve toekenning van de pilotgelden is een akkoord namens het college vereist 

Het ministerie van SZW heeft een pilotprogramma opgezet om gemeenten te ondersteunen bij de 

voorbereiding op de wijzigingen in de  Wet Inburgering. De gemeente Arnhem is geselecteerd om 

de pilot duale trajecten uit te voeren met financiering van het ministerie. Daarvoor moet een 

convenant worden ondertekend namens de gemeente. 

 

Kanttekeningen en risico's 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Bij slechte ondersteuning extra beroep op andere gemeentelijke voorzieningen 

Wanneer nieuwkomers niet de juiste begeleiding krijgen op weg naar zelfredzaamheid, lopen we het 

risico dat ze lang een beroep doen op bijstandsmiddelen, op het aanbod volwasseneducatie, zorg of 

schuldhulpverlening. 

We verwachten echter met de inzet van een PIP-coach meer zicht te krijgen op de 

participatiestappen van de nieuwkomer. Op basis van deze gegevens kunnen we ondersteuning 

inzetten om de risico’s te verkleinen. 

 

Definitief wetsvoorstel is nog niet bekend 

Op 25 juni is het conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan. Het definitieve wetsvoorstel wordt in 

2020 verwacht. Dit kan betekenen dat er wijzigingen worden aangebracht die ook aanpassing van de 

Arnhemse aanpak vragen. Het gevolg is ook dat er in sommige gevallen geen harde afspraken 

gemaakt kunnen worden zolang de wet niet is vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de 

inkoop van taaltrajecten. De planning is daarom aangepast op die van besluitvorming over de Wet 

Inburgering.  

We volgen de ontwikkelingen op de voet zodat we zo snel mogelijk kunnen anticiperen op eventuele 

veranderingen.  

 

Het financiële kader is nog niet uitgewerkt 

Het ministerie van SZW heeft alleen op hoofdlijnen informatie gegeven over het financiële kader. Dit 

is aanleiding geweest voor de VNG om de onderhandelingen te staken. Inmiddels zijn deze hervat en 

is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering- en implementatiekosten. 

Gemeente Arnhem heeft hieraan meegewerkt. De uitkomst van dit onderzoek is nog niet openbaar 

gemaakt. 

 

  



 

 

 

Financiën 

 

Vooruitlopend op de wijzigingen in de Wet Inburgering zijn in de Perspectiefnota 2020-2023 en in de 

ontwerp MJPB 2020-2023 structureel middelen van € 375.000 opgenomen ten behoeve van de 

realisatie van het actieplan voor nieuwkomers 'Meedoen en Thuisvoelen, een nieuw bestaan in 

Arnhem'. Daarnaast bevat de ontwerp-MJPB extra rijksmiddelen ten behoeve van de verhoging 

taalniveau statushouders €183.000 voor de jaren 2019 en 2020. 

Tevens stellen we In de ontwerp MJPB voor een nieuwe bestemmingsreserve Inburgering, integratie en 

asiel in te stellen. De ontwerp MJPB moet nog door de raad  worden vastgesteld. 

 

De gemeente Arnhem ontvangt verder eenmalig € 275.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid voor de Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering, thema Duale trajecten. 

Deze middelen worden nog via een decentralisatie uitkering beschikbaar gesteld.  

 

Omdat de Wet Inburgering de komende maanden nog verder uitgewerkt wordt, is het nog onzeker wat de 

bijdrage van het Rijk zal zijn vanaf 2021. Hierover wordt stapsgewijs de komende periode meer 

duidelijkheid verwacht.  

 

Uitvoering 

 

Na vaststelling van dit actieplan gaan we met  samenwerkingspartners en uitvoeringspartners in 

gesprek over hun rol in deze opgave en hoe we hier in 2020 al een start in gaan maken. Op basis 

hiervan volgen (herijkte) opdrachten aan uitvoeringspartners. 

In het actieplan staat omschreven dat we nieuwkomers beter gaan monitoren. Met oog op de uitvoering 

van de pilot 'werken en leren' (duale trajecten) zijn we in gesprek met het onderzoeksbureau Regioplan 

over de monitoring. 

 

Communicatie 

 

In de totstandkoming van dit actieplan zijn verschillende consultaties gedaan. Zo hebben we op 8 mei 

een bijeenkomst georganiseerd voor de samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen (de 

nieuwkomers zelf) om te informeren over de nieuwe Wet Inburgering, maar ook om input op te halen die 

we verwerkt hebben in de nieuwe aanpak. Daarnaast zijn de Adviesraden Werk en Inkomen en WMO 

geraadpleegd. Ook deze input is verwerkt in het actieplan.  

Na vaststelling van dit actieplan gaan we de samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen 

uitnodigingen voor een bijeenkomst waarin we onze aanpak presenteren. Als de resultaten van de pilot 

zijn bekend zijn (naar verwachting in september 2020) worden college en raad daarover geïnformeerd. 

 

Bijlagen 

 

Stukken voor college 

 Raadsbrief 

 Actieplan voor nieuwkomers 

 Convenant Pilot Duale trajecten 
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