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Verzoek van het DSB om uiterlijk 01-03-2020 een standpunt in te nemen over het al dan niet regionaal
beleggen van de Wet inburgering 20.. (ambtelijk is afgestemd dat dit onderwerp 05-03-2020 op de
agenda van de gemeenteraad staat)

Gevraagd besluit
1. De uitvoering van de Wet inburgering vanaf 1 januari 2021 in principe regionaal beleggen
onder de voorwaarden dat:
 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de uitvoering voor de gehele doelgroep
van de Wet inburgering voor zijn rekening neemt, ook als personen niet (meer) tot het
bestand van de Sociale Dienst Drechtsteden behoren.
 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de lokale verankering borgt door
maatschappelijke organisaties die lokaal werkzaam zijn (zoals Vluchtelingenwerk en
Sterk Papendrecht) een rol te geven in het nieuwe inburgeringsstelsel.
 De financiële middelen toereikend zijn.
2. Het DSB met bijgevoegde conceptbrief over uw besluit informeren.

Bestuurlijke kanttekeningen
-

Inhoud
Inleiding
Nederland kent sinds 1996 inburgeringsbeleid. In de afgelopen decennia hebben verschillende visies
op inburgering en voortschrijdend inzicht over hoe nieuwkomers het best en het snelst volwaardig deel
uit kunnen gaan maken van de Nederlandse samenleving geleid tot een groot aantal wijzigingen in het
beleid. Ondanks al die wijzigingen is er nog steeds geen sprake van een stelsel waarin
inburgeringsplichtigen adequaat en snel het gewenste einddoel bereiken. Daarom is een nieuw
wetsvoorstel in voorbereiding, dat naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. Met het
wetsvoorstel wordt beoogd dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren, richting werk
worden geactiveerd en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen. Met de nieuwe
wet wordt inburgering nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van het brede sociale domein. Doel is
om werk en participatie, integratie en inburgering in samenhang vorm te geven. In september 2019
bent u over de inhoud van de nieuwe wet geïnformeerd (zie bijlage).

Op 12 november 2019 heeft het Drechtstedenbestuur het college en de gemeenteraad verzocht om
uiterlijk 1 maart 2020 een standpunt in te nemen over het al dan niet regionaal beleggen van de
uitvoering van de Wet inburgering vanaf 1 januari 2021. Dit voorstel gaat hier nader op in. Ambtelijk is
afgestemd dat het onderwerp op 5 maart 2020 op de agenda van de gemeenteraad staat.
Beoogd effect
Een standpunt innemen over het beleggen van de Wet inburgering per 1 januari 2021
Argumenten
1.1 Als relatief kleine gemeente kunnen we niet alle taken zelf uitvoeren.
Als relatief kleine gemeente kunnen wij niet alle taken die voortvloeien uit de nieuwe Wet inburgering
zelf binnen de daartoe gestelde termijnen uitvoeren. Regionale samenwerking ligt dan ook voor de
hand.

1.2 Het bevordert een optimale samenhang tussen de verschillende domeinen
Het maatschappelijk doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat inburgeringsplichtigen snel en
volwaardig gaan meedoen aan de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Inburgering
staat niet op zichzelf. Het maatschappelijk doel kan enkel worden bereikt als de uitvoeringspraktijk
goed wordt verbonden met andere relevante onderdelen van het sociaal domein, met name
participatie en werk. De Wet inburgering vergt van gemeenten dan ook een integrale aanpak waarbij
inburgering zoveel mogelijk wordt verbonden met de overige relevante beleidsterreinen binnen het
sociale domein, waarbij de verbinding tussen de Wet inburgering en de Participatiewet het meest in
het oog springt.

1.3 De inburgeringsplichtige krijgt één vast aanspreekpunt
Als het gaat om de regie op de inburgering krijgt een inburgeringsplichtige één aanspreekpunt.
Hierdoor is betere afstemming mogelijk en kan ook beter gestuurd worden, zodat een
inburgeringsplichtige zo snel mogelijk volwaardig deel kan nemen aan de Nederlandse samenleving.

1.4 De regio heeft de benodigde expertise.
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Op verschillende onderdelen die als gevolg van de nieuwe Wet inburgering bij gemeenten komen te
liggen, heeft de regio al de nodige expertise. Daarbij komt dat deze onderdelen logisch aansluiten op
de onderdelen die nu ook al op andere terreinen worden uitgevoerd (zoals beschikken, handhaven,
inkopen).

2.1 Het DSB heeft om een reactie gevraagd.
Kanttekeningen
1.1 Het is geen wettelijke verplichting
In het wetsvoorstel is er voor gekozen om gemeentelijke samenwerking niet te verplichten. Wel is er
sprake van een aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot gemeentelijke samenwerking op het
moment dat gemeenten niet tijdig een inburgeringsaanbod doen. Gezien de relatief beperkte omvang
van de doelgroep van kleinere gemeenten, zoals Papendrecht, en de noodzakelijke diversiteit van het
te realiseren inburgeringsaanbod ligt regionale samenwerking voor de hand en is zelfs (wellicht)
noodzakelijk om de inburgeringsplichtige tijdig een op het PIP (Persoonlijk plan Inburgering en
Participatie) toegesneden inburgeringsaanbod te doen.

1.2 Het financiële kader is nog niet duidelijk
Zoals het er nu naar uitziet stelt het Rijk een macrobudget voor inburgering vast dat meerdere
deelbudgetten omvat:
 Budget ter financiering van inburgeringsvoorzieningen door gemeenten
Dit budget dient ter financiering van de inburgeringsvoorzieningen die gemeenten inzetten bij de
uitvoering van hun inburgeringstaak, namelijk maatschappelijke begeleiding, PVT, MAP, de invulling
van de leerroutes en eventuele meetinstrumenten of externe expertise die wordt gebruikt bij de
uitvoering van de brede intake. Het budget ter financiering van de inburgeringsvoorzieningen zal
worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering. Gemeenten dienen zich jaarlijks via de
SiSa-bijlage aan het Rijk te verantwoorden over de rechtmatige besteding van het toegekende budget
ter financiering van inburgeringsvoorzieningen. Voor zover op basis van de verantwoording van de
gemeenten aan het Rijk wordt vastgesteld dat de inburgeringsmiddelen onrechtmatig zijn besteed,
worden deze door het Rijk van de gemeente teruggevorderd.
 Budgetten ter financiering van uitvoeringskosten bij gemeenten en andere
uitvoeringsorganisaties
Voor de (apparaats)kosten bij gemeenten die verband houden met de uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering ontvangen gemeenten een uitkering via het gemeentefonds. De daartoe benodigde
middelen zullen bij inwerkingtreding van de wet structureel worden overgeboekt vanuit het
macrobudget naar het gemeentefonds. De bijdragen aan andere uitvoeringsorganisaties, zoals COA
en DUO, blijven binnen het macrobudget op de begroting van SZW staan.
De regering is voornemens om het budget ter financiering van inburgeringsvoorzieningen te verdelen
op basis van zowel inputfactoren (gemeenten die een zwaardere inburgeringstaak hebben, krijgen
relatief meer middelen toegekend) als op grond van door gemeenten geleverde prestaties. Met dit
laatste wordt beoogd de gemeenten te stimuleren om de juiste randvoorwaarden te creëren voor de
gewenste prestaties.
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1.3 De lokale verankering dient geborgd te worden
We willen dat inburgeringsplichtigen volwaardig deel kunnen nemen aan de Papendrechtse
samenleving. Het is dus van belang dat de nieuwe Wet inburgering lokaal verankerd wordt en daarbij
maatschappelijke partners als Vluchtelingenwerk en Sterk Papendrecht betrokken worden. Het heeft
de voorkeur dat de SDD samen met de maatschappelijk partners met een voorstel komt hoe zij
uitvoering geven aan de taken die de nieuwe Wet inburgering met zich meebrengt. Partijen zullen
elkaar dan ook scherp houden als het gaat over waar een taak belegd zou moeten worden. Wellicht
dat dit ook tot een efficiencyslag leidt.
Financiën
De financiële gevolgen van de veranderopgave inburgering zijn nu nog niet in beeld.
Uitvoering
Wanneer de gemeenteraad zich positief uitspreekt over het regionaal beleggen van de Wet
inburgering zal bij de eerstvolgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden per
1 januari 2021 artikel 6 lid 3 sub g worden toegevoegd "Wet inburgering". Hiermee legt de
gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor deze taak bij het openbaar lichaam Drechtsteden.
Communicatie & participatie
Het Drechtstedenbestuur wordt met bijgevoegde conceptbrief over uw besluit geïnformeerd.
Duurzaamheid & ecologie
Met het wetsvoorstel wordt beoogd dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren, richting
werk worden geactiveerd en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen. Daarmee
wordt duurzame integratie en participatie bevorderd.
ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. 2019-09-24 Ondertekende RIB VOI.pdf
2. 2019-11-12 Brief DSB VOI.pdf
3. 2020-03-05 Reactie op brief DSB VOI.doc
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Participatiewet
Wet inburgering 20..

besluit:
1. De uitvoering van de Wet inburgering vanaf 1 januari 2021 in principe regionaal beleggen onder de
voorwaarden dat:
 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de uitvoering voor de gehele doelgroep van
de Wet inburgering voor zijn rekening neemt, ook als personen niet (meer) tot het bestand
van de Sociale Dienst Drechtsteden behoren.
 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de lokale verankering borgt door
maatschappelijke organisaties die lokaal werkzaam zijn (zoals Vluchtelingenwerk en Sterk
Papendrecht) een rol te geven in het nieuwe inburgeringsstelsel.
 De financiële middelen toereikend zijn.
2. Het DSB met bijgevoegde conceptbrief over uw besluit informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
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Drechtstedenbestuur
Postbus 619
3300
De AP Dordrecht
T
datum
behandeld door
ons kenmerk
doorkiesnummer
onderwerp

06-03-2020
R. Leuris

Veranderopgave
Inburgering

Geacht bestuur,

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de nieuwe Wet inburgering in werking treden. Als gevolg van
deze stelselwijziging krijgen de gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering en worden
onderstaande taken bij de gemeenten belegd:
 Het afnemen van een brede intake
 Het opstellen van een persoonlijk Plan Participatie en Integratie (PIP)
 Het aanbieden van maatschappelijke begeleiding
 Het aanbieden van inburgeringsaanbod aan asielstatushouders
 Het periodiek contact leggen met de inburgeringsplichtige om de voortgang van de
inburgering op basis van het PIP te bespreken
 Het aanbieden van het ParticipatieVerklaringsTraject)
 Het aanbieden van de Module Arbeidsmarkt en Participatie
Met de nieuwe wet wordt inburgering nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal
domein. Doel is om werk en participatie, integratie en inburgering in samenhang vorm te geven en de
uitvoering van de Wet inburgering en de Participatiewet in één hand te leggen. Omdat u de
Participatiewet namens de gemeente uitvoert, heeft u ons op 12 november 2019 schriftelijk
geadviseerd om ook de uitvoering van de Wet inburgering per 1 januari 2021 bij de regio
Drechtsteden te beleggen en heeft u ons verzocht hierover een standpunt in te nemen.
Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten de uitvoering van de Wet inburgering vanaf 1
januari 2021 in principe regionaal te beleggen onder de voorwaarden dat:
 de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de uitvoering voor de gehele doelgroep
van de Wet inburgering voor zijn rekening neemt, ook als personen niet (meer) tot het
bestand van de Sociale Dienst Drechtsteden behoren;
 de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de lokale verankering borgt door
maatschappelijke organisaties die lokaal werkzaam zijn (zoals Vluchtelingenwerk en Sterk
Papendrecht) een rol te geven in het nieuwe inburgeringsstelsel;
 de financiële middelen toereikend zijn.
Wij zien graag uiterlijk 1 juli 2020 of wanneer dat eerder is voorafgaand aan het voorstel tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden een voorstel tegemoet dat inzichtelijk maakt hoe u hieraan invulling wilt
geven en dat in samenspraak met de maatschappelijke organisaties die in Papendrecht werkzaam zijn tot stand is
gekomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
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R. van Netten

A.J. Moerkerke
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