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Zaaknummer: 
2013/39223 
Referentie:      
2013/41726 

Raadsvergadering d.d. 21 januari 2014 agendapunt 15       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 december 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   notitie ‘inzet reserve participatie’ (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Reserve participatie: volwasseneneducatie en handhaving inburgering 
 
Gevraagd besluit 

1. Een bedrag van €14.000 ten behoeve van volwasseneneducatie dekken ten laste van de 
reserve participatie 

2. Een bedrag van € 9.759,- ten behoeve van handhaving lopende inburgeringstrajecten dekken 
ten last van de reserve participatie 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
1. Wij willen het aanbod volwasseneneducatie in 2014 op peil houden, om laaggeletterdheid terug te 
dringen. De doelgroep is daarmee beter in staat sociaal en maatschappelijk te participeren.  
2. Wij willen de handhaving van de nog lopende inburgeringstrajecten de komende jaren realiseren. 
We zijn hiertoe wettelijk verplicht.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 

1. Er moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten met de aanbieder van 
volwasseneneducatie, het regionaal opleidingen centrum Alfa College. Daarom moet nu het 
educatief aanbod 2014 worden vastgesteld.  

2. Het ministerie heeft bij brief van 5 november 2013 laten weten dat er een eenmalige bijdrage 
van € 9.759 aan gemeenten wordt verstrekt om de handhaving van de lopende 
inburgeringstrajecten te kunnen blijven uitvoeren. Dit kon niet meer in 2013 aan de raad 
worden voorgelegd. Daarom is ervoor gekozen om nu een bijdrage uit de reserve participatie 
te vragen.  Bij de jaarrekening zal een voorstel gedaan worden om de in 2013 ontvangen 
decentralisatie-uitkering van € 9.759 weer aan de reserve participatie  toe te voegen.  
 

Wat ging er aan vooraf 
Sinds 2009 maakt educatie onderdeel uit van het participatiebudget. De inzet van de middelen voor dit 
onderdeel zijn echter nog steeds geoormerkt en mogen alleen besteed worden bij een ROC. In 
bijgevoegde notitie (bijlage 1) worden de nieuwe ontwikkelingen rond het educatiebudget toegelicht.  
Hoe informeren we de inwoners? 
De inwoners worden gericht geïnformeerd door het Alfa College. Ook op de website is informatie te 
vinden over het aanbod. Er wordt nauw samengewerkt met Werplein Baanzicht inzak het signaleren 
van laaggeletterdheid. 
Over de handhaving van inburgering worden alleen de betrokkenen geïnformeerd.  
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Educatie: 2014 
Handhaving inburgering: 2014 en 2015. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
€ 145.000  reserve participatie, nummer 5220000 096. 
€   24.000 pilot GKB schuldhulpverlening  
€     6.500 extra trajecten maatschappelijke begeleiding vluchtelingenwerk  
 
€  114.500 restant 10-12-12  
€    25.920    -/- cursus alfabetisering 
 
€ 88.580 restant juni 2013 
€ 14.000 -/- volwasseneneducatie 
€   9.759 -/- uitvoeringskosten inburgering 
 
€ 64.821 restant januari 2014 
 
Bij de jaarrekening zal een voorstel gedaan worden om de in 2013 ontvangen 
decentralisatie-uitkering van € 9.759 voor de uitvoeringskosten inburgering, weer aan de reserve 
participatie  toe te voegen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 

 


