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Op 13 januari 2021 heeft u technische vragen gesteld met betrekking tot het Lokaal Uitvoeringsplan 

Nieuwe Wet Inburgering. Onderstaand treft u de door u gestelde vragen met de bijbehorende 
beantwoordt aan. 

 

Vraag 1 
In het Lokaal Uitvoeringsplan NWI staat het volgende: “Het financieel ontzorgen is voor alle 
asielstatushouders met een bijstandsuitkering en duurt ten minste 6 maanden.” 
Is er ook een maximale periode en zo ja, wat is deze periode? 
  

Antwoord: 
In de nieuwe wet is geen maximale periode vastgelegd voor het financieel ontzorgen. Hierbij 

moet scherp gesteld worden dat de termijn van financieel ontzorgen nooit langer kan duren dan 
de termijn voor inburgering. Ook komt het financieel ontzorgen te vervallen wanneer de 

uitkeringssituatie wordt beëindigd.  
 

Vraag 2 
Het beslispunt in het raadsvoorstel is “In te stemmen met het uitgangspunt om de Nieuwe Wet 
Inburgering vorm te geven binnen de bestaande middelen voor inburgering en de aanvullende 
rijksbijdrage.” 
Waarom is hiervoor gekozen en niet gewoon voor “In te stemmen met uitvoering van 
het Lokaal Uitvoeringsplan NWI”? 
 
Antwoord: 

De raad gaat over het vaststellen van de kaders, het college is van de uitvoering. 
  

Vraag 3 
Er wordt gesproken over een boete als de inburgeringsplichtige zich niet aan de 
inburgeringsplicht houdt.  
Wie neemt het besluit over het al dan niet opleggen van deze boete en wie schrijft 
deze uiteindelijk uit aan de inburgeringsplichtige? (Komt dit overeen met de kolom 
“Uitvoerende partij” in de tabel op pagina 17?) 
 

Antwoord: 

Het college, dit komt overeen met de tabel zoals opgenomen op pagina 17. 
  

Vraag 4 
Op pagina 3 van het stuk staat: “Handhaving en toezicht op de afronding van de 
inburgeringsplicht is belegd bij het DUO.” 
Op pagina 17 staat: “In gevallen waarbij de inburgeringsplichtige verwijtbaar verzuimt te voldoen 
aan haar inburgeringsplicht krijgt de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden 
door het sanctioneren middels het opleggen van een bestuurlijke boete.” 
Bij wie ligt nu de handhaving, bij DUO of bij de gemeente, of is dit opgesplitst volgens 
de kolom “Uitvoerende partij” in de tabel op pagina 17? 
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Antwoord: 

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de gemeente toeziet op de inburgeringsplicht 

(Plan Inburgering en Participatie) en het DUO op het tijdig afronden van de 
inburgeringsverplichting. Dit komt overeen met de tabel zoals opgenomen op pagina 17. 

 


