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Beste raadsleden, 

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Het wetsvoorstel daartoe is op 
2 juli jongstleden aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze nieuwe wet wordt het 
huidige inburgeringsstelsel grondig herzien. De gemeente krijgt een regierol en wordt onder 
andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van een brede intake, het opstellen van 
persoonlijke inburgeringsplannen en het aanbieden van passende taaltrajecten. 

Gemeenten bereiden zich volop voor op de nieuwe verantwoordelijkheden en taken. Zij 
worden hierin ondersteunt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa. In opdracht van SZW voert 
de laatst genoemde partij het project Veranderopgave Inburgering uit met 35 
regiocoördinatoren die werken van uit de arbeidsmarktregio. Op 1 januari 2020 is een 
regiocoördinator aangesteld voor de regio Fryslan. Onder leiding van de regiocoördinator is 
er een regionale startnotie vastgesteld waarin staat beschreven hoe wij samen met de 
andere Friese gemeenten gaan samenwerken in de voorbereidingen op de nieuwe wet. 

De gemeente Harlingen sluit aan bij de regionale startnotitie. Het is een 'spoorboekje' dat 
tot doel heeft dat wij als gemeente en regio op 1 juli 2021 goed voorbereid aan de start 
staan voor het uitvoeren van onze nieuwe verantwoordelijkheden en taken. De startnotitie 
beschrijft de bedoeling van de nieuwe wet en de impact ervan op de (gemeentelijke) 
organisatie. Daarnaast omvat het regionale activiteiten en een regionale planning. De notitie 
leidt tot verbinding maar geeft ons tevens alle ruimte om lokaal te bepalen hoe en met wie 
we de (nieuwe) taken willen uitvoeren. 



Parallel aan de regionale ontwikkelingen is de gemeente Harlingen volop bezig met de 
voorbereidingen. Zo werken we samen met de gemeente Waadhoeke aan een 
uitvoeringsplan waarin alle onderdelen van de startnotitie worden vertaald naar lokaal 
niveau. In oktober 2020 wordt het college hierover geadviseerd, waarna we ook uw raad 
kunnen informeren over de precieze planning van de implementatie. De financiële kaders 
voor de uitvoering worden middels het reguliere kadernota proces van 2021 voorgelegd aan 
de raad. 

Om de adviezen en financiële kaders goed te kunnen plaatsen in de bredere context, vragen 
we de raad om kennis te nemen van de regionale startnotitie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 

W.R. Sluiter 
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