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Onderwerp: Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 

Advies: 
1. De raad voorstellen de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2010 per 1 

januari 2013 in te trekken; 
2. De raad voorstellen de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 conform 

bijgaand raadsvoorstelAbesluit vast te stellen; 
3. De vergoeding maatschappelijke begeleiding uitbesteden aan Stichting De Welle. 

Korte samenvatting: 
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Was voorheen de gemeente 
verantwoordelijk voor het aanbieden van een taaivoorziening aan inburgeringsplichtigen. Per 1 
januari 2013 is de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het behalen van het examen. De 
gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de personen die nog onder de oude wetgeving 
vallen. Dit betreffen personen die zijn gestart met een inburgeringstraject of een status hebben 
gekregen tot en met 31 december 2012 . Deze lopende trajecten moeten afgerond worden onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor deze overgangsperiode is de verordening aangepast. 
De aanpassing van de verordening gebeurde in samenwerking met Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden. 

Vergoeding voor maatschappelijke begeleiding 
In de nieuwe Wet inburgering staat de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar voorop. Om 
de inburgeringsplichtige ondersteuning te bieden is een eenmalige vergoeding van C 1 .000 , - per 
persoon voor maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld door het rijk. Aangezien de 
gemeente niet meer verantwoordelijk is voor deze inburgeraars, wordt de maatschappelijke 
begeleiding verzorgd door het Vluchtel ingenwerk Nijverdal/Hellendoorn. 

Aanleiding: 
Vanaf 1 januari 2013 heeft de gemeente alleen nog taken in het kader van het overgangsrecht. 
Die taken bestaan uit: 

Handhaving van inburgeringstermijnen van mensen die vóór 2013 zijn begonnen; 
Aanbieden van inburgeringsvoorziening aan mensen met een verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd mits verblijfsvergunning dateert voor 1 januari 2013 of geestelijke 
bedienaren. 

Omdat de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn is gebaseerd op de Wet 
inburgering, moet de verordening worden aangepast. 

Relevante eerdere besluiten: 
N.v.t. 

Doelstelling: 
De Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn actualiseren op grond van de gewijzigde 
Wet inburgering. 

Besluit B en W: 
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Oplossing: 
Eigen verantwoordelijkheid en sociaal leenstelsel 
Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigt. Iedere inburgeringsplichtige, die na 1 januari 
2013 inburgeringsplichtig is geworden, is verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering én 
alfabetisering. Dit betekent dat de inburgeringsplichtige zelf bepaalt op welke wijze hij voldoet 
aan zijn inburgeringsplicht en dat hij daarvoor zelf de kosten draagt. Voor inburgeringsplichtigen 
die de inburgering niet zelf kunnen bekostigen, wordt voorzien in een sociaal leenstelsel. Met dit 
leenstelsel kunnen de kosten van de voorbereiding en het examen worden gefinancierd. De lening 
hoeft niet terug betaald te worden, als de inburgeringsplichtige zijn examen binnen de gestelde 
termijn behaald. De hoogte van de lening is maximaal C 5 . 0 0 0 , - . Voor mensen die eerst moeten 
alfabetiseren kunnen maximaal C 1 0 . 0 0 0 , - lenen. De inburgeraar ontvangt geen contant geld om 
zijn voorziening te bekostigen. De lening wordt direct overgemaakt naar de taalinstelling. 
Uitvoering en handhaving ligt volledig bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Vergoeding voor maatschappelijke begeleiding 
In de nieuwe Wet inburgering staat de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar voorop. De 
positie van de verplichtge inburgeraar is echter een andere dan bijvoorbeeld de vrijwillige 
inburgeraar. De verplichte inburgeraar heeft zich nauwelijks kunnen voorbereiden op zijn komst 
naar Nederland. Om de inburgeringsplichtige ondersteuning te bieden bij de tal van zaken die hij 
per 2013 zelf moet regelen, is een eenmalige vergoeding van C 1 .000 , - per persoon voor 
maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld door het rijk. Taalles maakt geen deel uit van 
de maatschappelijke begeleiding. Aangezien de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor deze 
inburgeraars, wordt de maatschappelijke begeleiding verzorgd door het Vluchtel ingenwerk 
Nijverdal/Hellendoorn. Wegens de te verwachten extra aanloopkosten voor Vluchtel ingenwerk is 
het bedrag voor 2013 verhoogd met C 1 .000 , - door het rijk. Dus; in 2013 is de ondersteuning 
voor maatschappelijke begeleiding C 2 . 0 0 0 , - en vanaf 2014 C 1 .000 , - per belanghebbende. 

Effecten: 
Door de inwerkingtreding van de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 past 
dit besluit binnen de kaders van de wetgeving. 

De verordening is in samenwerking met Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden opgesteld, 

VluchtenlingenWerk in staat stellen de inburgeringsplichtige voldoende te ondersteunen middels 
de vergoeding maatschappelijke begeleiding. 

Planning: 
- B&W : 21 mei 2013 
- Commissie SLZ : 11 juni 2013 
- Raad : 2 juli 2013 

Financiële consequenties: 
Alle inburgeringstrajecten komen ten laste van het Participatiebudget. Het Participatiebudget is 
een bundeling van drie pijlers: de budgetten voor de Wet educatie beroepsonderwijs. Wet 
Inburgering en het Werkdeel vanuit de Wet werk en bijstand. 
De kosten voor Inburgering over 2012 bedroegen: C 7 2 . 3 0 4 , - . Het Inburgeringsbudget voor 
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overschreden. De overschrijding wordt getracht binnen het Participatiebudget op te vangen. Het 
college wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 

De vergoeding voor maatschappelijke begeleiding wordt volledig beschikbaar gesteld door het 
rijk. Nu voor maatschappelijke begeleiding extra middelen worden toegekend aan Stichting De 
Welle zal worden onderzocht of de structurele subsidie voor maatschappelijke begeleiding van 
vluchtelingen kan worden aangepast. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 
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Juridische consequenties: 
Inburgeraars met een verblijfsvergunning tot en met 31 december 2012 kunnen een beroep doen 
op de Verordening Wet inburgering gemeenten Hellendoorn 2013 . 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Bekendmaking van de Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 door 
afkondiging in de gemeentelijke advertentie; 
De nota ter kennisname geven aan het Cliëntenplatform. 

Overige consequenties: 
Soortgelijke nota en verordening wordt ook aan het college en raad van de deelnemende 
W T 4 gemeenten overlegd. 

Bijlagen: 
Overzicht van de wijzigingen in de verordening; 
Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2 0 1 3 ; 
Raadsvoorstel. 


