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(Publieks)samenvatting
De Wet inburgering van 2007 is per 1 januari 2010 gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen
betreffen de opname in de wet van de vrijwillige inburgering, de harmonisering van de termijn
waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald en de opname van het persoonlijk
inburgeringsbudget in de wet. Door de wetswijziging moet ook de gemeentelijke
inburgeringsverordening worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid is ervoor gekozen de oude
verordening in te trekken en een geheel nieuwe versie vast te laten stellen.
Voorgesteld besluit
De Verordening Wet inburgering 2010 vast te stellen.
De Verordening Wet inburgering 2009 in te trekken.
Inleiding
De Wet inburgering van 2007 heeft de nodige aanloopproblemen gehad. Om de kwaliteit van de
inburgering te verbeteren is destijds het project Deltaplan Inburgering gestart. Eind 2009 heeft dat
(wederom) geresulteerd in aanpassing van de wet. De vrijwillige inburgering wordt inmiddels in de
wet geregeld, de mogelijkheid van een persoonlijk inburgeringsbudget is opgenomen, de
handhavingstermijnen zijn geharmoniseerd, de handhavingstermijn voor inburgeringsplichtigen die
een alfabetiseringscursus volgen wordt eenmalig verlengd en de gemeente kan zelf bepalen of
(bepaalde groepen) vrijwillige inburgeraars een eigen bijdrage moeten betalen.
De wijzigingen hebben tot gevolg dat ook de gemeentelijk verordening inburgering moet worden
aangepast.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Optimale participatie van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars.
Kader
Wet Inburgering ; Regeling Inburgering ; Besluit Inburgering.
Kadernotitie Inburgering Velsen.
Inburgering in Velsen 2007 – 2008.
Argumenten
De wijzigingen in de verordening hebben vooral betrekking op het persoonlijk inburgeringsbudget en
de vrijwillige inburgeraars. Wij willen vrijwillige inburgeraars met een inkomen tot 120% van de
toepasselijke bijstandsnorm die door hun arbeidsverleden, woonsituatie en/of overige gedragingen
aannemelijk hebben gemaakt dat zij de intentie hebben om zich blijvend in Nederland te vestigen
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dezelfde faciliteiten, met de bijbehorende verplichtingen, bieden als inburgeringsplichtigen. Die
faciliteiten kunnen, op verzoek en onder voorwaarden, geboden worden via een persoonlijk
inburgeringsbudget. Voor beide categorieën wordt een eigen bijdrage van € 270,= opgelegd die bij
het tijdig behalen van het examen als incentive wordt terugbetaald.
Voor het overige wordt verwezen naar de verordening, de algemene toelichting en de artikelsgewijze
toelichting.
Door ontgroening en vergrijzing heeft Nederland snel iedereen nodig. Er is een maatschappelijke
urgentie om “Meedoen” te bevorderen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid wordt
veronachtzaamd.
Maatschappelijk draagvlak
De uitbreiding van de faciliteiten op basis van de Wet inburgering en het harmoniseren van
handhavingstermijnen wordt breed gedragen.
Financiële consequenties
Als onderdeel van het participatiebudget is voor inburgering op jaarbasis ruim 600.000 euro
beschikbaar. Dit correspondeert met een taakstelling van 113 trajecten. De ambitie voor 2010
bedraagt 150 trajecten. Realisatie van de ambitie betekent dat van rijkswege incidenteel extra
middelen voor trajecten en uitvoering beschikbaar worden gesteld.
Realisatie
Personeel
In 2010 wordt ter realisering van de inburgeringsambitie tijdelijk extra formatie ingehuurd. Deze
kosten kunnen gedekt worden door de extra uitvoeringskosten die samenhangen met een hogere
realisatie.
Velsen, 20 april 2010
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