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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 19-05-2009 

Onderwerp:  Raadsvoorstel Verordening Wet 

inburgering gemeente 

Leiderdorp 2009 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. De verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2009 vast te stellen waarin de 

volgende punten wijzigen: 

 

1.a. Met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007 aan elke    

  inburgeringsplichtige een aanbod te doen 

1.b. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 aan elke inburgeringsplichtige  

  een aanbod te doen waarmee direct kan worden opgegaan voor een hoger  

  taalniveau (Staatsexamen) 

1.c. Met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2008 aan elke    

  inburgeringsplichtige die een Mbo-opleiding volgt een taalkennisvoorziening  

  aan te bieden 

1.d. Het huidige stelsel, het Aanbodstelsel, voort te zetten  

1.e. Een bonus in te stellen ter hoogte van de eigen bijdrage bij deelname aan het  

  examen 

 

2.  Door vaststelling van deze nieuwe verordening Wet inburgering gemeente  

  Leiderdorp 2009 komt de huidige verordening Wet Inburgering 2008   

  te vervallen 
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1 Inleiding 
In september 2007 is het Deltaplan Inburgering gelanceerd. In dit plan werd een aantal 

wijzigingen in de Wet inburgering aangekondigd. Een deel van deze wijzigingen zijn eind 

2007, anderen in december 2008 aangenomen door de Eerste Kamer. Een laatste 

wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Tweede Kamer en zal naar verwachting in juni 2009 

aangenomen worden.  

Als gevolg van de eerste wetswijziging zijn gemeenten genoodzaakt om hun verordening 

op een aantal punten te wijzigen. Deze punten zijn: 

 

1. Gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007 aan elke 

inburgeringsplichtige een aanbod doen.  

2. Gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 een aanbod 

doen waarmee direct kan worden opgegaan voor een hoger taalniveau 

(Staatsexamen). 

3. Gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2008 aan 

inburgeringsplichtigen die een Mbo-opleiding volgen een taalkennisvoorziening 

aanbieden. 

4. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om aan inburgeringsplichtigen direct een 

inburgeringsvoorziening op te leggen (vaststellingstelsel). 

 

Ad 1 Aanbod aan elke inburgeringsplichtige 

Onder de oude wet konden gemeenten alleen aan een beperkte groep 

inburgeringsplichtigen een aanbod doen. Inburgeringsplichtigen met een (kleine) baan 

en nieuwkomers moesten op eigen gelegenheid voldoen aan hun inburgeringsplicht. 

Vooral de hoge kosten hiervan en het tegenvallende slagingspercentage, heeft de 

minister doen besluiten om de gemeenten alle vrijheid te geven bij de bepaling van de 

doelgroepen. Gemeenten kunnen aan iedereen een aanbod doen, maar hebben ook de 

mogelijkheid om bepaalde doelgroepen voorrang te verlenen. 
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Ad 2 Staatsexamen 

Inburgeringsplichtigen met een hoger niveau waren voorheen gedwongen eerst het 

inburgeringsexamen te doen. Alleen dat examen telde als afsluiting van het 

inburgeringstraject. Nu kan deze groep meteen opgaan voor het Staatexamen, dat een 

hoger niveau heeft en toegang geeft tot vervolgopleidingen.  

 

Ad 3 Taalkennisvoorziening 

Dit geldt ook voor inburgeringsplichtigen die het niveau hebben om een Mbo-opleiding 

te kunnen volgen. Voorheen moesten zij eerst het hele inburgeringstraject doorlopen. 

Nu geldt de combinatie van een Mbo-opleiding met taallessen ook als 

inburgeringsvoorziening. Hierdoor kan meer maatwerk worden geleverd. 

 

Ad 4 Aanbod- of vaststellingsstelsel  

In het aanbodstelsel krijgt de inburgeringsplichtige een aanbod van de gemeente waar 

de inburgeraar in theorie van af kan wijken. De inburgeraar bereidt zich dan op eigen 

gelegenheid en binnen de wettelijke termijn voor op het inburgeringsexamen (en wordt 

dan handhaver). In Leiderdorp is ongeveer 25% handhaver. Het overgrote deel 

(ongeveer 75%) neemt het aanbod van de gemeente aan. 
 

In het vaststellingsstelsel is de inburgeringsplichtige verplicht om het aanbod van de 

gemeente aan te nemen. Voor gemeenten waar het percentage handhavers veel hoger 

ligt (soms 50%) kan dit een manier zijn om de doelgroep beter te bereiken. Het betekent 

echter wel dat bij een verplicht aanbod de motivatie van de deelnemer en daarmee ook 

het slagingspercentage omlaag kan gaan. 

Leiderdorp kent geen groot probleem met de groep handhavers. Daarom wordt 

voorgesteld om het huidige beleid van een aanbodstelsel te continueren.  

 

Bonus bij deelname aan examen 
Inburgeraars moeten een wettelijke eigen bijdrage betalen. Momenteel bedraagt deze  

€ 270. De eigen bijdrage is in de landelijke politiek al veelvuldig onderwerp van 

discussie geweest. De hoogte van het bedrag kan inburgeraars ervan weerhouden om 

deel te nemen aan de inburgering.  
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In de verordening is ervoor gekozen om een bonus toe te kennen bij deelname aan het 

inburgeringsexamen, Staatsexamen of, in het geval van een taalkennisvoorziening, aan 

het Mbo-examen. Daarbij wordt de eigen bijdrage aan het begin van het traject wel 

opgelegd, maar niet geïnd. Alleen zij die niet deelnemen aan het examen, krijgen een 

rekening voor de eigen bijdrage. Het college hoopt de inburgeraars op deze manier te 

stimuleren om aan het examen deel te nemen. Deze aanpak wordt door meerdere 

gemeenten toegepast. 

 

Inwerkingtreding 
De huidige verordening is per 1 juni 2008 in werking getreden. Bij vaststelling van deze 

nieuwe verordening komt de huidige verordening te vervallen.  

 

2 Beoogd effect 
Voldoen aan de wettelijke verplichting: een verordening vaststellen die voldoet aan de 

gewijzigde wet 
 

3 Argumenten 
 

1.1 De raad voldoet hiermee aan de wettelijk verplichting 

  De raad is wettelijk verplicht de verordening vast te stellen 

 

1.a.1 Dit is op 8 april 2008 door B&W besloten 

  De raad is hiervan, middels een brief, op de hoogte gesteld. 

 

1.b.1 Dit is op 8 april 2008 door B&W besloten 

De raad is hiervan, middels een brief, op de hoogte gesteld. 

 

1.c.1  De aanpassing dient opgenomen te worden in de verordening 

  De regeling wordt verder uitgewerkt in samenwerking met het ROC.  

 

1.d.1 Het huidige stelsel blijven hanteren heeft voordelen 

  Het huidige stelsel (aanbodstelsel) blijven hanteren heeft een aantal voordelen,  

  voor zowel de klant als de uitvoeringsorganisatie. De klant heeft meer   

  keuzevrijheid en is meer gemotiveerd, waardoor betere resultaten worden  
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  behaald. Ook ligt hierdoor de verantwoordelijkheid bij de klant. Voor de   

  uitvoeringsorganisatie betekent het geen verandering en aanpassing van de  

  huidige werkwijze.  

 

1.e.1 De bonus stimuleert de inburgeraar het traject af te maken 

  Ook past deze aanpassing bij de visie van het college met betrekking tot het  

  sociale gezicht van Leiderdorp.   

 

2.1 Wanneer de verordening wordt vastgesteld dient de oude verordening  

  ingetrokken te worden 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 De verordening moet wellicht op korte termijn nogmaals aangepast worden 

Inburgering is een onderdeel van de Wet Participatiebudget (Nieuwe wet: 

ingegaan op 1 januari 2009). Het Participatiebudget bestaat, naast de middelen 

van inburgering, uit het W-deel van de Wwb en de middelen van 

Volwasseneducatie. De beleidsvoorbereiding is in volle gang en als onderdeel 

hiervan wordt onderzocht of de huidige (concept) verordeningen van de 

verschillende wetten aangepast dienen te worden. Dit is afhankelijk van de 

beleidskeuzes die in het kader van het Participatiebudget gemaakt gaan worden. 

  

5 Milieu 
N.V.T. 
 

6 Kosten, baten en dekking 
Het besluit de eigen bijdrage (bij aanvang van een traject) niet te innen en de daarmee 

samenhangende toekenning van een bonus levert geen problemen op in de begroting. 

Een groot deel van de inburgeringskosten wordt namelijk vergoed vanuit het 

Participatiebudget. Dat bestaat uit het W-deel van de WWB, en de middelen voor 

Inburgering en Volwasseneneducatie. Het W-deel kent een behoorlijke onderschrijding, dat 

groot genoeg is om de kosten van de bonus op te vangen. 
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7 Draagvlak 
De conceptverordening heeft van 23 april t/m 7 mei ter inspraak gelegen. Er zijn geen 
inspraakreacties binnengekomen.  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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