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Een nieuw stelsel van inburgering, extra geld voor jeugd en problematische schulden en 
een breed offensief. Deze en andere highlights kunt u lezen in onze jaarlijkse 
samenvatting van de Rijksbegroting voor volgend jaar. 
  
Armoede en schulden 

• Als gevolg van de pandemie zullen meer mensen naar verwachting te maken krijgen 
met schulden. Daarom heeft het kabinet de armoede- en schuldenaanpak 
geïntensiveerd en versneld. De verschillende projecten lopen van begin 2021 tot eind 
2022. Het kabinet stimuleert de inzet van saneringskredieten en reserveert daarvoor 
in totaal € 30 miljoen voor de komende jaren. 

Handhaving en naleving 

• Voor de handhaving betekent dat een goed onderscheid tussen administratieve 
fouten en bewuste fraude, en proportionele maatregelen. Vergissingen en fouten van 
burgers bij uitkeringen moeten voorkomen worden. Dat vraagt veel van professionals 
in de praktijk, ook omdat het onderscheid soms lastig te maken is. Het dilemma 
tussen werken vanuit vertrouwen en het voorkomen van misbruik zal blijvend 
aandacht vergen 

Inburgering 

• Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. 
• De groep inburgeraars die valt onder de huidige wet zal van de gemeenten zoveel 

mogelijk in de geest van de nieuwe wet ondersteuning ontvangen. Het kabinet heeft 
hiervoor € 46,5 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld.  

• Om de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten te verbeteren onderzocht het 
kabinet met pilots ‘wat werkt’. Een aantal van de onderzochte aanpakken blijkt 
effectief. Samen met de landelijke organisaties van werkgevers, gemeenten en het 
onderwijs heeft het kabinet afgesproken om de geleerde lessen in de praktijk toe te 
passen. 

Jeugd 

• Het kabinet stelt naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen voor 
de jeugdzorg, in 2022 1,314 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten. Dat komt 
bovenop de 300 miljoen euro die in 2019 was afgesproken. Gemeenten committeren 
zich daarbij aan de invulling van een set aan maatregelen die in 2022 een besparing 
van € 214 miljoen opleveren. Het gaat deels over maatregelen waarover april 2021 
ook al afspraken met gemeenten zijn gemaakt, zoals het breder invoeren van een 
praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts. 

• Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over een beter werkend en betaalbaar 
jeugdstelsel. Het Rijk, de VNG en organisaties van cliënten, professionals en 
jeugdzorgaanbieders stellen daartoe een hervormingsagenda op. 

https://www.stimulansz.nl/nieuwe-wet-inburgering-2022/


Werk, participatie en inkomen 

• Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Dit 
gebeurt onder andere met het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering 
Arbeidsmarktpositie. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 
1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit. 

• Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers bij opname van ouderschapsverlof 
gedurende 9 weken recht op een uitkering. Hiervoor was dit verlof in principe 
onbetaald. 

• Met het breed offensief wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een 
beperking in dienst te nemen en te houden. Een ander uitgangspunt is dat werken 
moet lonen. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Verder 
ontvangen gemeenten vanaf 2022 de middelen voor loonkostensubsidies op basis 
van realisaties. Hiermee stimuleert het kabinet gemeenten mensen aan het werk te 
helpen met loonkostensubsidie. 

• Sommige mensen die hun baan verliezen of met werkloosheid worden bedreigd, zijn 
gebaat bij extra ondersteuning. Voor hen heeft het kabinet samen met werkgevers, 
werknemers, gemeenten en UWV een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze aanpak houdt 
in dat de werkzoekende vroegtijdig bij één «loket» terecht kan, waarbij wordt bekeken 
wat het beste aansluit op wat hij nodig heeft. Regionale mobiliteitsteams zullen de 
werkzoekende en de werkgevers daarbij helpen. Hierbij is speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen. Voor de mensen uit de doelgroep banenafspraak geldt 
bijvoorbeeld dat zij snel inzetbaarheid verliezen wanneer zij niet aan het werk zijn. 
Deze nieuwe aanpak wordt zorgvuldig geëvalueerd zodat een volgend kabinet hier 
lering van kan trekken bij structurele hervormingen. 

Wmo 

• In 2022 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van het 
advies ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’ Als onderdeel daarvan 
bereiden gemeenten de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 
januari 2022 voor en is vanaf 1 januari 2023 de financiële doordecentralisatie 
gepland. 

Meer lezen 

• De volledige Rijksbegroting 2022 vindt u terug op de website www.rijksfinancien.nl . 

 

https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/OWB

