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Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Intrekken verordening Wet inburgering Heemstede 2013 
 
SAMENVATTING 
Per 1 januari 2013 hadden gemeenten geen taken meer in het kader van de 
huidige Wet inburgering. Wel bleven zij op grond van overgangsrecht na die datum 
nog verantwoordelijk voor een aantal zaken waaronder de handhaving van 
inburgeringsplichtigen van wie de inburgeringstermijn vóór 1 januari 2013 is 
begonnen. Nu er geen inburgeringplichtigen meer zijn uit het regime van 2007 t/m 
2012 wordt de verordening per 1 januari 2022 ingetrokken.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Wet inburgering 2013 
 
BESLUIT B&W 

1. De raad voor te stellen de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 
per 1 januari 2022 in te trekken; 

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te 
geven aan de raad (A-stuk). 

 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2021 
 
besluit: 
 
de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 per 1 januari 2022 in te trekken. 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Op 1 januari 2022 treedt de nieuw Wet inburgering 2021 in werking. Op dit moment 
is er nog een verordening die opgesteld is voor het overgangsregime vanuit de wet 
die de gemeente uitvoerde van 2007 tot en met 2012. Per 1 januari 2013 hadden 
gemeenten geen taken meer in het kader van de huidige Wet inburgering. Wel 
bleven zij op grond van overgangsrecht na die datum nog verantwoordelijk voor 
een aantal zaken waaronder de handhaving van inburgeringsplichtigen van wie de 
inburgeringstermijn vóór 1 januari 2013 is begonnen.  
 
MOTIVERING 
De verordening Wet inburgering Heemstede 2013 kan ingetrokken worden omdat 
er geen inburgeringsplichtigen meer zijn uit het regime van 2007 tot en met 2012 
waar de gemeente voor verantwoordelijk was.  
 
De Wet inburgering 2021 geeft de gemeenteraad géén opdracht om (zogenoemde 
medebewinds)verordenings-bepalingen op te stellen. Daarnaast is voor de meeste 
onderwerpen de (uitvoerings) bevoegdheid bij het college neergelegd. Daarover 
kan de gemeenteraad, gelet op artikel 121 Gemeentewet, geen (zogenoemde 
autonome) verordeningsbepalingen stellen. Uitsluitend het verrekenen van de 
bestuurlijke boete met de bijstandsuitkering moet nog geregeld worden. Het is voor 
nu nog onduidelijk of er een aanpassing komt in de Participatiewet. Als er een 
aanpassing moet komen van de maatregelenverordening Participatiewet wordt 
deze aan u voorgelegd.  
 
De beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders heeft 
vastgesteld worden aan u ter kennisname voorgelegd.  
 
FINANCIËN 
Aan het intrekken van de verordening zijn geen financiële consequenties 
verbonden.  
 
PLANNING/UITVOERING 
Het intrekken van de verordening per 1 januari 2022 op Overheid.nl wijzigen.  
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Niet van toeassing 
 
BIJLAGEN 

1. Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 


