
 

ART 41 vragen  

nieuwe inburgersingswet 
kwaliteit en toegankelijkheid boven marktwerking. 
 
          Megen, 10 april 2019 

 
Geacht college, 
 
De nieuwe inburgeringswet is vertraagd en kan niet voor 1 januari 2021 ingaan. De reden van de vertraging ligt in 
het feit dat wijzigingen van aanbelandende wet- en regelgeving nodig zijn omdat de nieuwe inburgeringswet de 
uitvoeringspraktijk van gemeenten en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) raakt. De nieuwe inburgersingswet 
geeft gemeenten meer ruimte om zelf invulling te geven aan het inburgersingsbeleid. Wat de SP betreft is dit een 
kans die we moeten pakken. 
 
Minister Koolmees (D66) maakte verder bekend dat gemeenten in de komende jaren al wel op extra middelen 
kunnen rekenen om hun nieuwe rol op te pakken en de huidige inburgeringsplichtige statushouders beter aan 
een deugdelijke taalcursus te helpen. Daarvoor maakt het kabinet in 2019 en 2020 elk jaar 20 miljoen euro 

vrij. Daarnaast is er 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor ondersteuning door regio coördinatoren Divosa. 
 
Statushouders hebben de plicht om in te burgeren. Dit is nu primair de verantwoordelijkheid van de statushouders 
zelf.  Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een inburgeringsaanbieder. De marktwerking staat hierin 
centraal. In de praktijk gaan statushouders shoppen bij aanbieders en kiezen in de meeste gevallen voor de 
goedkoopste optie. Een groot gedeelte van deze goedkope aanbieders biedt minder contacturen en minder 
begeleiding. Dit gaat ten koste van de inburgeraar, omdat deze minder goed inburgert en vaak op (hoge) 
meerkosten stuit. Zowel de inburgeraar als samenleving zijn gebaat bij goede inburgering, zoals de beheersing 
van de Nederlandse taal, waar minister Koolmees ook aan refereert. 
 
De SP stelt daarop de volgende vragen: 
 

1. Welke stappen zet de gemeente Oss momenteel om zich klaar te maken voor de nieuwe 
inburgersingswet?  

2. Wat doet de gemeente Oss met de extra financiële middelen voor inburgering die vanuit het rijk worden 
overgeheveld? 

3. Ziet het college ook dat marktwerking in de inburgering onvoldoende ten gunste komt aan de 
inburgeraars zelf en dat hierdoor niet het maximale uit de taallessen, die inburgeraars volgen, gehaald 
wordt? De SP verneemt ook graag de onderbouwing van dit standpunt van het college. 

 
Minister Koolmees (D66) overweegt een aanbodplicht voor gemeenten in de nieuwe inburgeringswet op te laten 
nemen die gemeenten drie mogelijkheden geeft om voor het aanbod van begeleiding en taalcursussen te zorgen, 
namelijk: inbesteding, overheidsopdracht of open-house aanbesteding1. 
 

4. Heeft het college een voorkeur voor een van de drie varianten? Zo ja, welke voorkeur? 
5. De SP wil dat de gemeente Oss kiest voor een inburgeringstraject waar kwaliteit en toegankelijkheid van 

de inburgeraar centraal staat. Is het college het met de SP-opvatting eens? 
6. De SP ziet graag dat de marktwerking uit het inburgeringstraject verdwijnt en is zodoende van mening 

dat het college in ieder geval de optie voor open-house aanbesteding moet laten afvallen, om zo beter te 
kunnen sturen op kwaliteit en toegankelijkheid. Wat is de opvatting van het college op dit voorstel? 

7. De SP verzoekt het college om – bijvoorbeeld via de VNG – de minister op te roepen om zoveel mogelijk 
de marktwerking uit het inburgeringstraject te halen, en kwaliteit en toegankelijkheid voorop te stellen. 
Wat gaat het college doen met deze oproep? 

 
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet, 
 
Namens de Socialistische Partij, 
 
 
Bas van der Voort 
 
 

 

                                                
1Inbesteding, overheidsopdracht, open-house aanbesteding 
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