Inzet reserve participatie

1.

nr. 2013/

Reserve participatie

Op grootboekrekening 1921000 “ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen” staat een bedrag
van € 145.000. De raad is op 3 juli 2011 ermee akkoord gegaan dat dit bedrag gereserveerd blijft voor
participatie. Genoemd bedrag is opgenomen in een reserve, nummer 5220000 096. In 2012 is het
tekort op de pilot schuldhulpverlening van € 24.000 uit deze reserve betaald en een bedrag van €
6.500 om de extra trajecten maatschappelijke begeleiding van vluchtelingenwerk te financieren. In
2013 is een bedrag van € 25.920,- uit de reserve gebruikt voor dekking van het ontstane tekort op
volwasseneneducatie, ten behoeve van de cursus alfabetisering.
2.

Tekort budget volwasseneneducatie 2014

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.
Begin 2012 is besloten dat VAVO (opleiding voor 18+ zonder startkwalificatie) vanaf 2013 door het rijk
bekostigd gaat worden. Hiertoe is het landelijke beschikbare budget voor educatie met 50%
verminderd. Ook is een bedrag uitgenomen voor reken- en taalonderwijs. De wijzigingen leiden
gemiddeld tot een budgetdaling van 54% voor gemeenten. Eveneens is besloten dat de
verdeelsystematiek vanaf 2015 op basis van groepscontacturen plaatsvindt. Daartoe moeten
gemeenten eerst nieuwe afspraken maken met de ROC’s. Daarom kan deze wijziging pas ingaan in
het jaar 2015 (toepassing in 2013, verantwoording via de sisa-bijlage in 2014, daarna toekenning
budgetten voor 2015 op basis van prestaties in 2013).
Voor een goede overgang van de huidige verdeelsystematiek naar de nieuwe beoogde systematiek in
2015 geldt voor ‘overige educatie’ in 2013 en 2014 een overgangsbekostiging. Hiertoe zijn nieuwe
maatstaven benoemd, op grond waarvan het budget verdeeld wordt. Het gaat hierbij zowel om
objectieve maatstaven als prestatie-indicatoren. De minister heeft aangegeven daarbij
herverdeeleffecten te beperken en zoveel mogelijk recht te doen aan de prioritaire doelgroepen.
Verwacht werd dat het toe te kennen budget voor volwasseneneducatie voor 2014 weer in lijn zou zijn
met de verwachtingen. Dit blijkt niet zo te zijn. Toegekend is een budget van
€ 64.786,-. Gerekend werd op een bedrag van rond de € 79.000,-. Hiermee ontstaat een tekort van €
14.000,-- om het toch al beperkte en versoberde aanbod in stand te kunnen houden.
De middelen worden volgend jaar ingezet voor een cursus Beter lezen en Schrijven, twee
basiscursussen Nederlands anderstaligen en een cursus alfabetisering NT2 niet-inburgeringsplichtig.
Dit, omdat binnen het referentiekader de nadruk gelegd moet worden op Taal en Rekenen richting
niveaus 1F en 2F (alfabetiseringsopleiding en ingangsniveau MBO). Het betreft hier deelnemers die
laaggeletterd zijn en NT2 taaldeelnemers die nog wel enige verhoging kunnen behalen en daarmee
betere kans van slagen hebben in sociale redzaamheid dan wel professionele redzaamheid.
Daarnaast is het plan om extra laaggeletterden te plaatsen door de Taalmeter in te zetten bij
Werkplein Baanzicht om mogelijke laaggeletterde uitkeringsgerechtigden een traject Taal, Rekenen,
Digitale vaardigheden te bieden.
Indien geen aanvullende financiering wordt gevonden, wordt 1 van de 2 cursussen van de basiscursus
Nederlands anderstaligen geschrapt en wordt het bovendien moeilijk extra aandacht te geven aan het
plaatsen van laaggeletterden. De verwachting is dat met ingang van 2015 het budget
volwasseneneducatie weer op peil zal zijn.
De kosten van het traject basiscursus Nederlands anderstaligen.
1 dagdeel kost € 12.996 euro per jaar,. Om het effect van de cursus te laten beklijven, is minimaal drie
dagdelen cursus nodig. Er is nu slechts geld voor 2 dagdelen, waardoor de cursus zou moeten
stoppen. Het totale tekort bedraagt € 13.190,-- . Daarnaast worden middelen gevraagd om de
zogenaamde taalmeter frequenter in te kunnen zetten bij het opsporen van laaggeletterden. Het gaat
hierbij om een bedrag van € 890,--.
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3. Uitvoeringskosten inburgering.
Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf die datum zijn inburgeringsplichtigen zelf
verantwoordelijk voor hun inburgering. Voor mensen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig
werden, gelden de eisen zoals gesteld in de ‘oude’ wet. Als zij nog niet hebben voldaan aan hun
verplichtingen, is het de taak van de gemeente om die plicht te handhaven. De bekostiging van deze
uitvoeringstaak door het ministerie eindigt vanaf 2014. Het ministerie heeft laten weten te
onderkennen dat de financiering weliswaar stopt, maar dat gemeenten nog wel een taak te vervullen
hebben. Daarom is een bedrag van € 390,- per inburgeringsplichtige beschikbaar gesteld. In Tynaarlo
gaat het om 25 personen, die nog gehandhaafd moeten worden de komende jaren. In totaal is een
bedrag van € 9.759 eind 2013 middels een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds aan ons
uitbetaald. Deze middelen zullen niet meer in 2013 kunnen worden uitgegeven.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit bedrag daadwerkelijk te besteden aan de
handhaving van de nog lopende inburgeringstrajecten. Daarom wordt nu voorgesteld dit bedrag te
betalen uit de reserve participatie. 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.
4.

Samenvattend.

€ 145.000
€ 24.000
€ 6.500

reserve participatie, nummer 5220000 096.
pilot GKB schuldhulpverlening
extra trajecten maatschappelijke begeleiding vluchtelingenwerk

€ 114.500
€ 25.920

restant 10-12-12
-/- cursus alfabetisering

€ 88.580
€ 14.000
€ 9.759

restant juni 2013
-/- dagdeel cursus alfabetisering
-/- uitvoeringskosten inburgering

€ 64.821

restant januari 2014

Bij de jaarrekening zal een voorstel gedaan worden om de in 2013 ontvangen decentralisatieuitkering van € 9.759 voor de uitvoeringskosten inburgering, weer aan de reserve participatie toe te
voegen.
.
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