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Voorgesteld raadsbesluit

1. De Verordening Wet inburgering 2010 in te trekken;
2. De Verordening Wet inburgering 2013 vast te stellen;
3. De Verordening Wet inburgering 2013 met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1
januari 2013.
Samenvatting

De Wet inburgering is per 1 januari 2013 gewijzigd. Immigranten met een verblijfsvergunning moeten hun
verplichte inburgering voortaan zelf regelen en bekostigen. Onder omstandigheden kan daarvoor beroep
worden gedaan op een lening van overheidswege. Verwijtbaar niet tijdig voldoen aan de inburgeringsplicht
leidt tot sancties. De gemeente heeft nog slechts een beperkte rol gedurende een overgangsperiode. Hierdoor
moet de gemeentelijke verordening worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid wordt voorgesteld een
nieuwe verordening te laten vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.
Aanleiding

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Met de wijziging beoogt het kabinet de eigen
verantwoordelijkheid van vreemdelingen voor de inburgering te versterken. In de wet zoals die gold tot 1
januari was een veelheid aan taken toebedeeld aan de gemeente. Met de wetswijziging zijn deze vervallen.
Wel blijft de gemeente op grond van het overgangsrecht een aantal taken uitoefenen. Deze zijn erop gericht
om inburgeraars die al met een traject zijn gestart in staat te stellen het traject af te ronden. Daarnaast blijft de
gemeente belast met het handhaven van de inburgeringsplicht van de ‘oude’ inburgeraars.
Programma

Programma 3 Maatschappelijke zorg.
Kader

Wet Inburgering en daarop gebaseerde regelgeving.
Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming brengen met de gewijzigde Wet inburgering.
Directe maatschappelijke consequenties

Groter appel op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige.
Argumenten

De gewijzigde Wet inburgering legt de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtige
zelf. Deze moet voortaan zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige
nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. De regering wil hiermee recht doen aan de
eigen kracht van vreemdelingen die hebben gekozen om zich in Nederland te vestigen. Verwijtbaar niet tijdig
voldoen aan de inburgeringsplicht kan leiden tot intrekking van de tijdelijke verblijfsvergunning of een boete.
In de oude wet was de gemeente een veelheid aan taken toebedeeld. Deze zijn in de nieuwe wet grotendeels
vervallen. Feitelijk betekent dit dat ook in de gemeentelijke verordening een groot aantal artikelen geschrapt
moet worden.
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Vanaf 1 januari jl. kunnen wij alleen nog een aanbod doen aan asielgerechtigden en geestelijk bedienaren die
vóór die datum inburgeringsplichtig zijn geworden en aan wie nog geen voorziening is aangeboden. De
gemeente blijft verplicht om inburgeringsplichtigen die onder het overgangsrecht vallen goed te informeren
over de rechten en plichten op basis van de wet. Ook blijft de handhaving van de inburgeringsplicht van
inburgeraars die onder het overgangsrecht vallen een taak van de gemeente.
Inspraak, participatie etc.

De conceptverordening is voor commentaar voorgelegd aan de cliëntenraad. Deze heeft zich daarbij laten
adviseren door Vluchtelingenwerk Velsen. Strekking van de reactie is dat men zorgvuldigheid propageert
voordat wordt overgegaan tot handhaving of een boete wordt opgelegd.
Zorgvuldigheid, het wegen van alle relevante feiten en omstandigheden, ligt besloten in onze werkwijze.
Daarmee wordt voldaan aan de wens van de cliëntenraad. Overigens is het hoofdstuk inzake de bestuurlijke
boete niet gewijzigd ten opzichte van de actuele verordening Wet inburgering 2010. De wens om
Vluchtelingenwerk prominenter dan nu als partij te noemen achten wij niet reëel.
Feitelijk speelt zij nu al op onderdelen een belangrijke rol.
Alternatieven

De Wet biedt geen ruimte voor alternatieven.
Risico’s

De verordening zelf brengt geen risico’s met zich mee.
Financiële consequenties

Voor 2013 is de rijksbijdrage voor inburgering als onderdeel van het Participatiebudget gehalveerd.
Per 2014 is deze nihil. Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 zal de raad, middels een
bestedingsvoorstel, verzocht worden een budget beschikbaar te stellen ter dekking van de doorlopende
verplichtingen vanuit oude jaren.
Via herschikking wordt ook de personele inzet op inburgering afgebouwd.
Uitvoering van besluit

De vaststelling van de Verordening Wet inburgering 2013 wordt officieel bekend gemaakt in het weekblad
De Jutter/Hofgeest en zal worden gecommuniceerd via de gemeentelijke infopagina in hetzelfde weekblad.
De verordening wordt tevens opgenomen in de regelingenbank op de website van de gemeente.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Concept raadsbesluit
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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