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De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 mei 2009 
 
Onderwerp:  Verordening Wet inburgering   
 
Portefeuillehouder:  H.H. Assies 
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Gevraagd besluit: : De verordening Wet inburgering vaststellen 
 
Bijlagen:   

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 1 januari 2007 was een nieuwe wet inburgering van kracht geworden. De raad heeft hiervoor destijds 
een verordening vastgesteld.  
Per 1 januari 2009 is deze Wet inburgering gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen: 

a) Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid om aan iedere 
inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening aan te bieden. 
Deze wijziging heeft terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007. 

b) Het college krijgt de mogelijkheid om een inburgeringsprogramma aan te bieden dat gericht  
is op het staatsexamen Nederlands als tweede taal. 
Deze wijziging heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. 

c) Het college krijgt de bevoegdheid om in plaats van een inburgeringsvoorziening een 
taalkennisvoorziening aan te bieden aan een inburgeringsplichtige die een mbo-opleiding op  
niveau 1 of 2 volgt of gaat volgen. 
Deze wijziging werkt terug vanaf 1 september 2008. 

 
Met de wijziging van de Wet inburgering per 1 januari 2009 dient de verordening te worden aangepast.  
Met betrekking tot de doelgroep (artikel 3) is het niet noodzakelijk de verordening aan te passen. In de 
huidige verordening is namelijk al bepaald dat alle inburgeringsplichtigen een aanbod kan worden 
voldaan waarbij aan bepaalde groepen inburgeraars bij voorrang  een aanbod kan worden gedaan. 
Echter, de mogelijkheid om een taalkennisvoorziening aan te bieden dient  wel in de verordening te 
worden opgenomen. Vandaar dat de verordening moet worden aangepast.  
 
Op grond van de opgedane ervaringen in de afgelopen twee jaar en voortschrijdende ontwikkelingen 
worden nog twee wijzigingen voorgesteld: een deelnamebonus en een hardheidsclausule. 



 

Deelnamebonus. 
Bij de invoering van de Wet inburgering per 1 januari 2007 is bepaald dat de inburgeringsplichtige een 
eigen bijdrage dient te betalen van € 270. Deze bijdrage kan in 18 maandelijkse termijnen worden betaald 
of worden verrekend met de uitkering. 
In het kader van de visie van werk boven inkomen en dat iedereen meedoet past het verstrekken van een 
deelnamebonus ter hoogte van de eigen bijdrage van  € 270. Deze deelnamebonus wordt verstrekt indien 
een inburgeraar (zowel de inburgeringsplichtige als de vrijwillige inburgeraar) het inburgeringsexamen 
succesvol heeft afgesloten. 
De deelnamebonus kan na het behalen van het inburgeringsexamen worden verrekend met de 
verschuldigde eigen bijdrage. 
 
Voor de deelnamebonus is een nieuw artikel toegevoegd (artikel 5a). Dit nieuwe beleid wordt van kracht 
wanneer de raad bijgevoegde verordening Wet inburgering vaststelt. 
 
Toevoeging nieuw artikel 12 Hardheidsclausule.  
Dit artikel is toegevoegd omdat strikte toepassingen van de bepalingen in de verordening  voor de 
inburgeringsplichtige in incidentele gevallen niet tot het beoogde of gewenste doel zal kunnen leiden. Dit 
artikel geeft de bevoegdheid om op basis van individuele omstandigheden een besluit te nemen.   
 
Voorstel:      
Om het bovenstaande uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om bijgaande verordening Wet inburgering 
vast te stellen.   

Financiële consequenties 

De gemeente krijgt de inburgeringtrajecten gefinancierd door het rijk op grond van prestaties tot nu toe 
(indicator is het aantal inburgerinsexamens waaraan wordt deelgenomen). Vanaf 2010 wordt deze 
systematiek gewijzigd. Er zal dan goed gekeken moeten worden naar de consequenties voor de 
uitvoering van de wet inburgering. Op dit moment is hier nog weinig over te zeggen. De deelnamebonus 
wordt ook uit het budget voor inburgering betaald.  

Adviezen 

De verordening is opgesteld in overleg met gemeentes Assen en Aa&Hunze, met de ISD en met de 
interne werkgroep wet inburgering en de juridische afdeling.  

Gevraagd besluit 

De verordening Wet inburgering vaststellen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F. A.  van Zuilen,   burgemeester. 
 
 
 
Mw. drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel  secretaris a.i. 
 


