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Beleidsplan uitvoering nieuwe wet inburgering

Inleiding

Met het oog op de politieke avond van 12 januari hebben wij enkele technische vragen:

Vraag 1
De wet is per 1-1-2022 ingegaan. Waarom is de besluitvorming door de gemeenteraad nu pas aan de orde?
Antwoord
Bij het concreet invullen van de verschillende elementen van het beleidsplan liepen we ertegenaan dat het lang
onduidelijk was welke ruimte we hadden in het budget. Dit komt door de regionale aanbesteding van de
taalaanbieders, wat het grootste deel van het budget betreft, en waarbij we pas eind augustus enige duidelijkheid
hadden over de te verwachten prijzen. Daarna kon het beleidsstuk worden afgerond, maar met de adviestermijn
van de adviesraden erbij haalden we net de laatste raad van 2021 niet.

Vraag 2
In de planning staat vermeld: “onderzoeken haalbaarheid financiële begeleiding inburgeraars”. Zijn hier extra
kosten gemoeid met de invoering?
Antwoord
Voor de nieuwe wet is het financieel ontzorgen, dus inhouden op de uitkering om een aantal vaste lasten te
betalen, een verplichting. Deze verplichting is er omdat veel inburgeraars om diverse redenen nog niet financieel
zelfredzaam zijn, ongeacht of ze hoger of lager opgeleid zijn. Dit heeft vaak ook te maken met administratieve
problemen, onvoorziene uitgaven en overgangssituaties. Het doel van financieel ontzorgen is om inburgeraars
een goede start te geven bij het inburgeren, om financiële problemen te voorkomen en financiële rust en
zelfredzaamheid te creëren.
De financiële begeleiding, dus het begeleiden en zelfredzaam maken van inburgeraars op het gebied van hun
financiën, is niet wettelijk verplicht. Echter, wanneer het financieel ontzorgen niet wordt gekoppeld aan het
werken aan financiële zelfredzaamheid is het risico groot dat na de periode van financieel ontzorgen financiële
problemen ontstaan. Het ontzorgen en begeleiden willen wij daarom graag in combinatie aanbieden. Het betreft
extra kosten, die we zullen maken als daar de ruimte voor is in het budget. Daarbij willen we graag aansluiten bij
de binnen de schuldhulpverlening ontwikkelde aanpak.

Vraag 3
De inzet van ervaren statushouders bij de begeleiding van nieuwe statushouders kan meerwaarde opleveren.
Geldt dat ook voor de integratie in de Nederlandse samenleving?
Antwoord
Ja. Nu al worden sleutelfiguren, dat wil zeggen ervaren statushouders, ingezet bij de begeleiding van nieuwe
statushouders. Dit geldt ook voor de aspecten van het leven die niet binnen de inburgering vallen.

Vraag 4
In het stuk blijven kinderen onbenoemd; worden jonge kinderen ook verplicht betrokken in het programma VVE?
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Antwoord
Gemeenten hebben de taak om tijdens de brede intake in gesprek te gaan met inburgeraars met (jonge) kinderen
over het belang en de voordelen van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Gemeenten leggen eventuele
afspraken over het gebruik van vve vast in het PIP van de ouders. De voorschoolse educatie is speciaal voor
kinderen met een leerachterstand, en dus zeer geschikt voor inburgeraars. Die maken hier in de regel dan ook
gebruik van. Van een verplichting is geen sprake.

Vraag 5
Wat is de status van de aanbesteding onderwijsroute? Wat zijn hiervan de financiële consequenties voor de
begroting van de Wet Inburgering?
Antwoord
Voor de onderwijsroute is er een voorlopige gunning afgegeven.
Terwijl wij de keuze maakten om toch de onderwijsroute opnieuw aan te besteden voor een hogere prijs, is vanuit
het Rijk een toezegging gekomen om meer geld beschikbaar te stellen voor de onderwijsroute. De hoogte van
deze extra bijdrage is nog niet duidelijk; eind deze maand is er opnieuw bestuurlijk overleg, waar hopelijk meer
duidelijkheid uit voortkomt. De indicaties zijn dat de extra bijdrage vanuit het Rijk de kosten van onze hogere
prijsstelling op de onderwijsroute zullen dekken.

Vraag 6
Voor gezinsmigranten wordt de verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de partner gelegd als het gaat om de
integratie. Hoe wordt gevolgd, of deze gezinsmigranten daadwerkelijk ingeburgerd raken?
Antwoord
Omdat gezinsmigranten zelf de kosten van hun inburgering dragen en niet afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering is er vanuit de gemeente minder mogelijkheid om te sturen. Echter, we gaan hen wel adviseren
en op basis van die gesprekken kan er ook een vinger aan de pols worden gehouden. Er wordt ook bij hen een
brede intake afgenomen en een PIP opgesteld. Ook zullen zij de module arbeidsmarkt en participatie (MAP) en
het participatieverklaringstraject (PVT) moeten volgen. Dit zijn momenten dat de gemeente kan monitoren of het
goed gaat en hen verder adviseren.

Vraag 7
In het stuk staan – afgezien van boetes - geen concrete voorstellen als mensen verwijtbaar niet inburgeren. Op
welke wijze wordt dit gehandhaafd?
Antwoord
Gelet op alle mogelijkheden die het nieuwe stelsel biedt en op basis van overleg met de consulenten

verwachten
we dat het opleggen van boetes nauwelijks voor zal komen. Indien het toch nodig is om een boete op te leggen,
dan zal dit gebeuren op basis van het oordeel van de consulent die de regie heeft over het traject van de
desbetreffende inburgeraar. Verder zal het proces overeenkomstig zijn als dat in de Participatiewet.

Vraag 8
Worden de instrumenten uit de participatiewet ook toegepast bij ingeburgerde statushouders die na enige tijd
nog steeds in een uitkering zitten (het zgn. ‘verplicht passend aanbod’ en de taaleis)? Is er specifieke begeleiding
in dit soort gevallen, bijvoorbeeld intensieve begeleiding door de consulent van de gemeente in duale trajecten
(van vrijwilligerswerk naar betaald werk)?
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Antwoord
Statushouders die hebben voldaan aan de inburgeringsplicht maar nog behoren tot de doelgroep van de
Participatiewet zullen moeten voldoen aan de verplichtingen die deze wet stelt, zoals het aanvaarden van
algemeen geaccepteerde arbeid, de arbeids-, sollicitatie- en reïntegratieverplichting. Al tijdens het
inburgeringstraject is aandacht voor dualiteit in het traject. Het taalonderwijs wordt zoveel mogelijk
gecombineerd met de praktijk. Hierbij worden zij door de consulent Participatie Statushouders begeleid en
bemiddeld naar (on)betaald werk. De Participatiewet inclusief de verordening werk en participatie biedt hiervoor
diverse instrumenten zoals participatieplaatsen, werkervaringsplaatsen, leer- werktrajecten en
loonkostensubsidie. De taaleis is niet van toepassing op de statushouder die zijn inburgeringstraject met succes
heeft afgerond.

Vraag 9
De raad krijgt soms beleidsstukken waarvan de financiële aspecten ontbreken. Dat lijkt ook hier het geval.
Wanneer kunnen we een preciezer financieel beeld krijgen van de consequenties van dit kader?
Antwoord
Op dit moment zijn voor de financiën alleen nog de kosten en inkomsten met betrekking tot de onderwijsroute
niet meegenomen. De onderwijsroute is voorlopig gegund en de extra bijdrage vanuit het Rijk zal ook in de
komende tijd bekend moeten worden gemaakt. Zodra we deze inkomsten en uitgaven mee kunnen nemen zal het
mogelijk zijn om een volledig beeld van de algemene financiën te maken.

Vraag 10
In de planning staat op pag. 32 Bussum is groen! Wordt hier Gooise Meren bedoeld?
Antwoord
Klopt.

