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Geacht College, 

 

Als Dinkellandse VVD vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen participeren die (momenteel) 

geen baan hebben. We willen deze mensen z.s.m. weer aan het werk, de studie of een combinatie 

daarvan te hebben. Het College heeft vorig jaar aangegeven leerwerkbanen meer te gaan promoten bij 

bijeenkomsten met ondernemers. We zijn verheugd over die toezegging. Er zijn echter wel zorgen over 

migranten met een niet-westerse achtergrond die moeten inburgeren en na verloop van tijd niet voldoen 

aan de taaleis én geen tegenprestatie leveren. Zoals aangegeven vinden we het belangrijk dat ook deze 

doelgroep zoveel mogelijk participeert zodat er naast werknemersvaardigheden aan de Nederlandse taal, 

waarden en gebruiken gewerkt kan worden. We willen graag dat de integratie (beter) slaagt en er geen 

mensen geïsoleerd leven vanwege de gebrekkige integratie. Wat ons betreft een verantwoordelijkheid 

van de mensen zelf, maar ook een verantwoordelijkheid van de gemeente om deze mensen daarin te 

begeleiden. Hopelijk biedt de nieuwe wet Inburgering handvatten om mensen beter te laten inburgeren. 

 

Voor de zomer heeft de Tweede Kamer de wet Inburgering1 aangenomen. Zodra het door de Eerste 

Kamer is behandeld gaat naar verwachting op 1 juli 2021 de nieuwe wet in werking treden. Wij vinden het 

net als de landelijke VVD belangrijk dat het inburgeringsstelsel hiermee wordt verbeterd omdat er o.a. 

een verhoogde taaleis komt, er maatwerk geleverd wordt zodat iedereen moet inburgeren en er een 

mogelijkheid komt om inburgeraars een boete op te leggen wanneer zij verwijtbaar niet willen 

inburgeren. Daarnaast is het de verwachting dat het fraudeprobleem2 opgelost wordt, omdat de 

taallessen straks met de nieuwe wet Inburgering worden betaald door de gemeente. De regie van de 

uitvoering van de inburgering komt bij de individuele gemeenten te liggen. We hebben echter wel een 

aantal vragen in aanloop naar de nieuwe wet Inburgering. 

 

1) Hoe bereidt de gemeente Dinkelland zich voor op de nieuwe wet Inburgering? 

2) Hoeveel inburgeraars verwacht de gemeente Dinkelland de komende jaren? 

3) Hoeveel en op welke wijze is er contact met het ministerie en het COA, maar ook met 

lokale/regionale werkgevers, overheden en taalaanbieders over hoe deze inburgering straks 

moet gaan? 

 

Binnen het zogenaamde participatieverklaringstraject wordt een inleiding gegeven in de kernwaarden van 

de Nederlandse samenleving. Dit traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de 

participatieverklaring. Dit was al zo maar het traject is aangescherpt.  

 

4) Hoe zorgt de gemeente ervoor dat dit traject echt is toegesneden op de vrijheden en 

verantwoordelijkheden in Nederland?  

 

Wat voorheen een paar uur praten met een taalmaatje afdoende was als invulling van participatie is dat 

wat de Dinkellandse VVD betreft echt iets anders dan daadwerkelijk op de werkvloer aan de slag. 

Inburgeraars wordt een module Arbeidsmarkt en Participatie aangeboden. Hierin wordt kennisgemaakt 

met en voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

 

5) Hoe gaat de gemeente hiermee om? 

6) Worden er afspraken gemaakt met het bedrijfsleven, zodat het zoveel mogelijk daadwerkelijk om 

participatie gaat op de werkvloer? 

7) In hoeverre is de arbeidsmarktregio betrokken? 

8) Hoe gaat de gemeente om met ontzorging? Wordt de ontzorging verlengd als de inburgeraar nog 

niet voldoende vorderingen heeft gemaakt, of krijgt men gewoon na 6 maanden een volledige 

uitkering op de rekening? 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4522686/grootschalige-fraude-bij-inburgering-minister-grijpt


Per inburgeraar krijgt de gemeente Dinkelland budget voor maatschappelijke begeleiding. Dit is praktische 

hulp bij het regelen van basisvoorzieningen, maar ook voorlichting over de basisvoorzieningen in de 

Nederlandse samenleving. 

 

9) Gaat de gemeente dit zelf doen of wordt dit gedaan door Stichting Palet? 

 

Ook vindt er een brede intake plaats. Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden die de inburgeraar 

heeft om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Deze intake bestaat in ieder geval uit 1) een 

leerbaarheidstoets, 2) een onderzoek omtrent gevolgd onderwijs en werkervaring in het land van 

herkomst, 3) een verkenning naar de persoonlijke (fysieke en mentale) gezondheid met het oog op het 

bieden van maatwerk tijdens het inburgeringstraject en 4) indien van toepassing, een verkenning van de 

mogelijkheden om het kind van de inburgeraar deel te laten nemen aan de voorschoolse educatie.  

 

10) Hoe gaat de gemeente Dinkelland deze brede intake vormgeven? 

11) In hoeverre gaan jonge kinderen van de huidige inburgeraars naar de voorschoolse educatie? Zijn 

er gevallen in Dinkelland bekend waarbij de jonge kinderen van inburgeraars niet naar de VVE 

gaan? Hoe komt dat? 

 

De gemeente gaat inburgeringsaanbod inkopen. Taalscholen dienen een keurmerk te hebben van Blik op 

Werk of vergelijkbaar.  

 

12) Hoe gaat de gemeente dit aanpakken? Gaat deze aanbesteding Twentebreed of is het iedere 

gemeente voor zich? 

 

Het wordt straks in de wet vastgelegd dat inburgeraars een boete kunnen krijgen indien zij verwijtbaar 

niet inburgeren.  

 

13) In hoeverre gaat de gemeente Dinkelland dit boetebeleid uitvoeren? Hoe ziet deze boete er 

precies uit? 

 

We hebben in het verleden als Dinkellandse VVD al eens gevraagd of, indien iemand al is ingeburgerd, 

maar toch nog in een uitkering zit, de instrumenten uit de participatiewet wel voldoende gebruikt 

worden. We vinden het namelijk belangrijk dat er een tegenprestatie (dat heet in de wet het ‘verplicht 

passend aanbod’) geleverd wordt en aan de taaleis voldaan wordt. Ook hebben we vernomen uit het 

‘Evaluatie armoedebeleid 2018 gemeente Dinkelland’ dat 48% van de niet-westerse migranten in 

Dinkelland een inkomen heeft tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (wsm)3. Als Dinkellandse VVD 

vragen we af hoe dit komt en of er altijd aan de taaleis wordt voldaan en er een tegenprestatie wordt 

geleverd. 

 

14) In hoeverre wordt er in de gemeente Dinkelland een tegenprestatie geleverd en aan de taaleis 

voldaan door mensen die in de bijstand zitten? Wordt dit altijd gehandhaafd? Hoe wordt dit 

gehandhaafd? Indien niet, waarom niet? 

15) Hoe vaak komt het in Dinkelland voor dat niet-westerse migranten (die in de bijstand zitten) niet 

voldoen aan de tegenprestatie of de taaleis? 

16) Het percentage niet-westerse migranten met een inkomen tot 120% wsm is in Dinkelland dus 

48%. Hoe is dit percentage in de andere Twentse gemeenten? 

 
1: Rijksoverheid (2020, 2 juli). Nieuwe Wet Inburgering Aangenomen. Geraadpleegd van 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen 
2: RTL Nieuws (2018, 17 december). Grootschalige fraude bij inburgering, minister grijpt in. Opgevraagd van 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4522686/grootschalige-fraude-bij-inburgering-minister-grijpt 
3: KWIZ (2020, juni). Evaluatie armoedebeleid 2018 gemeente Dinkelland. Groningen: Bureau KWIZ. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4522686/grootschalige-fraude-bij-inburgering-minister-grijpt

