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Agendapunt
Onderwerp Wet inburgering

Middenbeemster, 21 juni 2011

Aan de raad

> voorstel

1.  De verordening Wet inburgering 2011 vaststellen.
2.  De verordening Wet inburgering 2010 intrekken. 

> 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, 
handhaving en het aanbieden van inburgeringvoorzieningen. 

Verordening 2010
Medio september 2010 is door de gemeenteraad de verordening Wet inburgering vastgesteld. 
In deze verordening worden regels gesteld over:
 de informatieverstrekking aan inburgeraars
 het aanbieden van inburgeringvoorzieningen
 het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boete.

In de verordening worden ook regels gesteld met betrekking tot de criteria die worden gehanteerd bij 
het doen van een aanbod van een inburgeringvoorziening aan inburgeringplichtigen. Aangegeven wordt 
aan welke groepen inburgeringplichtigen bij voorrang een voorziening aangeboden kan worden. 

Aanwijzen van doelgroepen
Verplichte doelgroep
De gemeente is verplicht een inburgeringvoorziening aan te bieden aan asielgerechtigden en 
geestelijke bedienaren. 

Optionele doelgroepen
Aan overige inburgeringplichtigen en aan vrijwillige inburgeraars kan een aanbod worden gedaan. 
Voor de doelgroep omschrijving wordt verwezen naar de bijlage. 
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Huidig beleid
Overige inburgeringplichtigen
Naast de verplichte doelgroep worden er ook voorzieningen aangeboden aan overige 
inburgeringplichtigen. 
Wel worden er regels gesteld met betrekking tot de criteria die worden gehanteerd bij het doen van 
een aanbod. Om te voorkomen dat de inburgeraar rechten gaat ontlenen op het krijgen van een 
voorziening, 
zijn er doelgroepen aangewezen. De doelgroepen zijn:

- uitkeringsgerechtigden 
- inburgeringplichtigen met een redelijk perspectief op de arbeidsmarkt
- inburgeringplichtigen met een opvoedende taak voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

Wel is bepaald dat het budget steeds nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Steeds wordt vooraf 
vastgesteld hoeveel middelen er beschikbaar zijn. De verplichte aantal voorzieningen worden  hierop in 
mindering gebracht. Het resterende aantal is beschikbaar voor de overige inburgeringplichtigen. 

vrijwillige inburgeraars
Aan vrijwillige inburgeraars kan  een aanbod worden gedaan. Het kabinet heeft er lange tijd bij 
gemeenten op aangedrongen om dit te realiseren. De gemeente heeft er echter voor gekozen geen
aanbod te doen aan 
deze doelgroep. Reden hiervan was dat bij invoering van de verordening al werd ingeschat dat er ook 
op de inburgeringgelden bezuinigd zou gaan worden. Hoeveel er bezuinigd zou gaan worden was op 
dat moment nog niet bekend. 

Bezuinigingen
Met Prinsjesdag 2010 is bekend gemaakt dat er fors bezuinigd gaat worden op de budgetten voor de 
inburgering. De komende jaren wordt het landelijke budget voor inburgering afgebouwd: in 2011 met 
100 miljoen euro, in 2012 met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen euro.  Vanaf 2014 wordt er 
vanuit het Rijk niet langer budget beschikbaar gesteld voor inburgering. Het kabinet is van mening dat 
er een natuurlijk moment is aangebroken om de budgetten voor inburgering te verminderen omdat het 
eind van het aantal mensen dat een inburgeringtraject moet doorlopen in zicht raakt. Er zal worden 
toegewerkt naar een stelsel waarbij het merendeel van de kosten bij de inburgeraar wordt neergelegd. 
Hoe dit nieuwe stelsel van leningen en vergoedingen eruit komt te zien is nog onduidelijk. Het nieuwe 
kabinet zal met voorstellen komen voor de wijzigingen. De planning is om de wetswijziging in 2013 in 
werking te laten treden. 

Nieuw beleid 
Beperking doelgroep
Verwacht wordt dat in de toekomst geen gelden meer beschikbaar worden gesteld aan de gemeente 
voor de inburgering. Vooruitlopend hierop wordt daarom nu voorgesteld om alleen nog een aanbod te 
doen aan de verplichte doelgroep: d.w.z. de asielgerechtigden en de geestelijke bedienaren. 

Boetebepalingen
Er kan een boete opgelegd worden indien de inburgeraar de inburgeringplicht niet nakomt. In de 
verordening 
is de hoogte van deze boete vastgelegd. De boetepercentages benoemd in de verordening zijn 
verhoogd. De percentages zijn nu  gerelateerd aan de percentages als benoemd in de 
afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ. Bij het niet nakomen van verplichtingen worden 
Inburgeringplichtigen en uitkeringsgerechtigden op dezelfde wijze bestraft.

Bijlagen 
Doelgroepen inburgering
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> juridische consequenties
Verordening vaststellen 

> financiële consequenties (dekking)

De financiële middelen voor de inburgeringtrajecten zijn per 1 januari 2009 opgenomen in het 
participatiebudget.  In dit budget is ook de bijdrage voor re-integratie (oude werkdeel) opgenomen. 
Deze middelen worden ingezet om uitkeringgerechtigden aan het werk te helpen. 
Er kan worden geschoven tussen beide budgetten. Tekorten op het werkdeel kunnen dus worden
aangevuld  met overschotten  op de inburgeringgelden.  

Ook op de re-integratie middelen wordt bezuinigd. Dit betekent dus dat er steeds minder geld 
beschikbaar is om de uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. 
Indien dus alleen nog maar aan de verplichte doelgroep inburgeringvoorzieningen worden aangeboden 
blijft er wellicht geld over op het inburgeringbudget. Dit kan dan weer worden ingezet om 
uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. 

Beschikbare budgetten t.b.v. inkoop voorzieningen (onderdeel van participatiebudget)

2010       2011      2012 2013 (schatting) 2014

Beemster € 26.342 € 27.605 € 10.613 € 4.888 nihil
Graft-De Rijp € 28.959 € 13.436 € 15.045 € 6.930 nihil
Schermer € 27.995 € 13.925 € 12.684 € 5.843 nihil
Zeevang € 25.685 € 20.032 € 9.293 € 4.281 nihil

Budget t.b.v. uitvoeringskosten (gestort in gemeentefonds)

2010 2011 2012 2013 2014

Beemster € 31.624 € 32.396 € 31.655 € 20.710 nihil
Graft-De Rijp € 34.542 € 32.096 € 31.488 € 20.575 nihil
Schermer € 34.376 € 31.348 € 30.931 € 20.237 nihil
Zeevang € 33.039 € 32.246 € 31.552 € 20.643 nihil


