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Samenvatting 
De gemeenteraad van Oudewater heeft kennisgenomen van het ontwerp van de Verordening Inburgering GR Ferm Werk 
2021. Inhoudelijk kan de raad zich hierin vinden. Wel vraagt de raad nog extra aandacht voor de implementatie van de 
wet. Graag wordt de raad op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de implementatie. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met de zienswijze conform de bijgevoegde brief aan Ferm Werk met het kenmerk D/22/081983. In de brief 
extra wordt ingestemd met het ontwerp van de verordening en extra aandacht gevraagd voor de implementatie van de 
Wet inburgering 2021. 
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 

In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van 
inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel invullen. 
Ferm Werk heeft bij het maken van beleidskeuzes gebruik gemaakt van de 'Modelverordening nieuwe Wet 
inburgering'. In de zienswijzeprocedure hebben de deelnemende gemeenten in de GR kennisgenomen van elkaars 
zienswijzen op de Verordening Inburgering GR Ferm Werk 2021. Daarmee liggen er geen tegenstrijdigheden op tafel bij 
Ferm Werk die om onderlinge afstemming en consensus vragen en kan Ferm Werk met de uitvoering van de wet 
Inburgering aan de slag. 

 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
n.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
n.v.t. 
 



   
 
Vervolgproces 
Uw raad wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen. Na de besluitvorming in de gemeenteraad wordt de definitieve 
zienswijze kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Ferm Werk. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in: 
- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. 
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen. 
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