
   

Regionale raadsledenbijeenkomst 30-09-2020 

Thema inburgering 

 

Vragen die zijn beantwoord tijdens de bijeenkomst: 

1. Vraag Aart Ruppert: Krijgt de gemeente per 2021 ook extra geld voor deze 

inburgeringstrajecten? 

Antwoord: ja 

 

2. Vraag Aart Ruppert: wat betekenen de getallen ? 

Antwoord: dit zijn de verwachte aantallen deelnemers voor Westfriesland 

 

3. Vraag Margreet Keesman SP: is maatschappelijke begeleiding ook onderdeel van vrijwilliger 

vluchtelingenwerk?  

Antwoord:  in het huidige stelsel wordt de maatschappelijke begeleiding in een aantal 

gemeenten uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. Hoe het in het nieuwe stelsel er uit gaat zien, is 

nog niet bekend. 

 

4. Vraag Aart Ruppert: hoe zien die sancties eruit? 

Antwoord: Dit wordt nog uitgewerkt in lagere wet- en regelgeving 

 

5. Vraag Aart Ruppert: is de verwachting dat deze financiering voldoende is of moeten gemeenten 

bijleggen? 

Antwoord: VNG verwacht dat de middelen voldoende zijn.  

 

6. Vraag Aart Ruppert: en wat verwachten de 7 gemeenten? 

Antwoord: Ons uitgangspunt is dat wij de uitvoering van de nieuwe taken in evenwicht brengen 

met de middelen die wij hiervoor ontvangen. 

 

7. Vraag Margreet Keesman SP: taaltrajecten worden nu door commerciële partijen gedaan. Dat 

was niet altijd succesvol door slechte kwaliteit aanbieders. Wordt aansluiting gezocht bij 

onderwijsinstellingen? 

Antwoord: Er wordt aansluiting gezocht bij onderwijsinstellingen 

 

8. Vraag Aart Ruppert: wat is de rol van werksaam in synthese scenario 

Antwoord: De rol van WerkSaam moet verder worden uitgewerkt als het synthesescenario wordt 

vastgesteld. 

 

9. Politieke vraag Aart Ruppert: dus we doen het voor het geld wat we krijgen? 

Reactie wethouder Robert Tesselaar: Mevr. Dekker heeft aangegeven dat de financiën een 

discussiepunt waren tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk. 

Aangegeven n.a.v. ervaring decentralisatie zorgtaken dat budget toereikend moet zijn. Op basis 

van wat er nu ligt, ontvangen middelen, dat we hiermee uitkunnen. Dat taken in de toekomst 

uitgevoerd kunnen worden.  

Aanvulling wethouder Kholoud Al Mobayed: eerder dit jaar was er te weinig geld beschikbaar, er 

is geld extra uitgekeerd voor de uitvoering.  

 

Vragen die zijn beantwoord na afloop van de bijeenkomst: 

 

10. Vraag Freek Jans: Voor de uitvoeringsvergoeding. Wat is de verdeelsleutel?  

Antwoord: De vraag over de verdeelsleutel wordt op een later moment beantwoord.  

Reactie Freek Jans: HEA wat is later waarom en wanneer?  

Reactie Jasmijn: De antwoorden op de vragen van dhr. Huisman en dhr. Jans worden 

nagezonden. Dat is niet vanavond, maar wel zo snel mogelijk.  

Reactie Bart Huisman: dank, naar iedereen? niet alleen naar de eigen gemeenten? 



   

Reactie Freek Jans: ok. 

 

Invoeringskosten (incidenteel) 

De invoeringskosten worden eenmalig uitgekeerd via de meicirculaire 2020. De verdeling van de 

incidentele invoeringskosten is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. 

 

Uitvoeringskosten (structureel) 

Onder uitvoeringskosten vallen kosten voor: brede intake, PIP en voortgang, ontzorgen en 

overige uitvoeringskosten (zoals inkoop en beleidsondersteuning). Gemeenten worden in de 

meicirculaire 2020 geïnformeerd over de verdeling van deze middelen onder gemeenten. De 

middelen worden verstrekt via een integratie-uitkering binnen het gemeentefonds. De structurele 

uitvoeringskosten worden vanaf 2021 verstrekt en worden verdeeld op basis van het aantal 

inwoners en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

 

Inburgeringsvoorzieningen (structureel) 

De verdeelsleutel voor de inburgeringsvoorzieningen wordt nog uitgewerkt in landelijke lagere 

wet- en regelgeving. 

 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

 

 
 

11. Vraag Bart Huisman(Medemblik): Wij hebben van onze ambtenaren (Medemblik) laatst 

begrepen dat de afgelopen decentralisaties zorgen voor 2 problemen: 

o er is niet genoeg geld meegekomen vanuit het rijk, de uitgaven in de gemeente blijken groter te 
zijn dan het meegegeven bedrag. Daar komen nu de tekorten grotendeels door. Wat als de 
getoonde bedragen nu toch niet genoeg blijken te zijn ondanks het in de chat genoemde "in 
evenwicht brengen" van de werkzaamheden op de bijdragen? er zal een minimum zijn waaraan 
je moet voldoen? 
 
Antwoord: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven dat de middelen 
toereikend moeten zijn. Het minimum is het uitvoeren van de nieuwe taken. Daarmee zorgen 
gemeenten dat inburgeraars aan hun verplichtingen voldoen.  

o Er zijn niet genoeg handjes meegegeven, en onze gemeente kan slecht professionals vinden die 
voor onze gemeente willen werken. Alle mensen die deze taken eerst bij de andere overheden 
deden, komen die ook deze kant op? kunnen we genoeg professionele mensen krijgen in onze 
gemeenten voor beleid en uitvoering? 
 
Antwoord: De inschatting is dat er voldoende professionals kunnen worden ingezet. Binnen de 



   

gemeenten en WerkSaam Westfriesland werken namelijk nu ook al casemanagers met ervaring 
met vergunninghouders. 

12. Vraag Bart Huisman (Medemblik): 5. individueel casemanagement (1 plan) : plan is 1 iemand 4 
jaar dezelfde casemanager... wat als de werknemers toch allemaal weglopen naar leukere 
gemeenten zoals nu gebeurt? (zie vorige vraag wat wij horen van onze ambtenaren) 
Antwoord: Zie antwoord vraag 11.  
 

13. Vraag Idso Brouwer / Padland: Toch niet weer een GR toch ? 
Antwoord: Naar alle waarschijnlijkheid zal er geen nieuwe gemeenschappelijk regeling opgericht 
worden. Dit past niet binnen het beleidsuitgangspunt dat de gemeente de regie heeft.  
 

14. Vraag Bart Huisman: en wat indien het toch niet genoeg blijkt te zijn? dat was de vraag. graag in 
samenhang met de vraag over het personeel schriftelijk beantwoorden. 
Antwoord: Het gaat hier niet om een open einde regeling. Binnen de inburgering kunnen betere 
prognoses worden gemaakt. Financiering beweegt mee met het volume. Een hogere taakstelling 
huisvesting vergunninghouders betekent meer budget. Daarnaast zijn de kosten van de 
leerroutes voorspelbaar. En het aantal aanbieders zal lager zijn ten opzichte van jeugd en Wmo. 
Dit zorgt ervoor dat gemeenten beter financieel grip kunnen houden. 

 


