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Pre-adviesnr. 46
Agendapunt
Onderwerp Vaststellen Verordening Wet inburgering

Middenbeemster, 6 juli 2010
Aan de raad

> voorstel
1. De verordening Wet inburgering vaststellen
2. De verordening inburgering 2007 intrekken

> onderwerp:
Wet inburgering

> toelichting
De Wet inburgering is op 1 januari 2007 in werking getreden. De gemeente dient ter uitvoering van de 
wet een aantal taken uit te voeren. Zo dient de gemeente te zorgen voor informatieverstrekking, het 
aanbieden van inburgeringsvoorzieningen en heeft de gemeente een handhavende taak. 

De verordening  (bijlage 1)
In verband met bovenstaande taken is de gemeente verplicht om bij verordening regels te stellen over:
1. de informatieverstrekking aan inburgeraars; 
2. het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen;
3. het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boete. 

In 2007 is daarom een verordening en een beleidsnotitie met betrekking tot de Wet inburgering 
vastgesteld. 
Naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen dient de verordening inburgering opnieuw door de 
gemeenteraad te worden vastgesteld. In bijlage  2  leest u om welke wijzigingen het gaat. 

De notitie en de beleidsregels (bijlage 3)
Een notitie en beleidsregels met betrekking tot de Wet inburgering zijn opgesteld. 
Deze treft u ter  kennisname aan. 

Kanttekeningen
Naar verwachting zullen dit jaar (weer) een aantal wetswijzigingen van de Wet inburgering volgen. 
Aangekondigd zijn wijzigingen op het gebied van een hardheidsclausule voor de korte vrijstellingstoets, 
ontheffing van het inburgeringsexamen bij aantoonbaar geleverde inspanningen en het 
vergoedingensysteem. 
Al met al is toekomstige aanpassing van deze verordening onontkoombaar. Aanpassing van de 
verordening is nu echter noodzakelijk als gevolg van de reeks aan wetswijzigingen die vanaf 2007 
hebben plaatsgevonden. Het is niet aan te bevelen nog langer te wachten op toekomstige 
wetswijzigingen. 
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Daarom wordt deze verordening na instemming van uw college ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voorgelegd in de wetenschap dat deze binnen afzienbare tijd opnieuw geactualiseerd 
zal moeten worden. 

Bijlagen:
Bijlage 1: De verordening Wet inburgering
Bijlage 2: De wetswijzigingen
Bijlage 3: De notitie en de beleidsregels

> juridische consequenties
Verordening WI vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening WI 2007. 

> financiële consequenties (dekking)

Per 1  januari 2009 zitten de inburgeringsmiddelen tezamen met de middelen voor reïntegratie en 
educatie in het participatiebudget. Er is derhalve geen apart inburgeringsbudget meer. De budgetten
zijn afkomstig van de ministeries van SZW, OCW en VROM. 
Op basis van het aantal aangeboden (bekostigde) inburgeringsvoorzieningen vindt budgetvaststelling 
plaats. De middelen van het participatiebudget zijn toereikend om voor te financieren.

Budget 2010
Het budget voor de inburgering wordt berekend op basis van het aantal te realiseren 
inburgeringsvoorzieningen. Voor alle 4 gemeenten zijn dit 5 voorzieningen. 

                         Beemster     Graft-De Rijp    Schermer     Zeevang    

Inburgeringsvoorzieningen                                                                                              
(toegevoegd aan participatiebudget) 26.342 28.959 27.995

25.685

Uitvoeringskosten 31.624 34.542 34.376
33.039

(toegevoegd aan gemeentefonds)

Eenmalige extra bijdrage * 3.846 10.871 11.707
3.846

(toe te voegen aan gemeentefonds)
- te realiseren voor 1 juni 2010 2 1 1 2
- te realiseren voor 1 september 2010 3 3 3 3

De eenmalige extra bijdrage
Deze bijdrage wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden en op grond van het aantal extra 
aangevraagde 
voorzieningen. De bijdrage kan worden ingezet voor alle activiteiten gericht op het realiseren van de 
aantallen inburgeringsvoorzieningen. Er wordt naar gestreefd de aantallen te realiseren. De extra 
bijdrage wordt dan toegekend zonder dat er uitgaven tegenover hoeven te staan. 

Vanaf 2012 wordt de hoogte van het budget gebaseerd op de prestatie op het aantal 
outputverdeelmaatstaven in het jaar 2010. De prestaties worden hierbij vergeleken met andere 
gemeenten

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 

Beemster.

G.H. Hefting
loco-burgemeester

E. Kroese-Vrolijks
secretaris
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