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Op 26 januari heeft u het beleidskader nieuwe wet inburgering vastgesteld. Daarbij zijn twee vragen 
gesteld die wij onderstaand beantwoorden. 
 
Vraag 1: graag uitzoeken of de mogelijke verdere besparingen op de bijstand verder kunnen worden 
gespecificeerd. 
Antwoord: In het maatregelenpakket was geld ingeboekt omdat de pilot wet inburgering onder bepaalde 
voorwaarden zou leiden tot een besparing. Er is gekeken of we eenzelfde rekensom toe kunnen passen 
op de situatie onder de nieuwe wet. Dit blijkt niet mogelijk. De BUIG heeft een zeer ingewikkelde 
berekeningssystematiek, met dusdanig veel variabelen dat op uw vraag geen eenduidig en afdoend 
antwoord is te geven. In zijn algemeenheid kunnen we wel zeggen dat het voor de gemeente voordeliger 
is wanneer mensen aan het werk gaan en daardoor uitstromen uit de bijstand. En dan niet alleen vanuit 
financieel, maar vooral ook maatschappelijk oogpunt. 
  
Vraag 2: graag uitzoeken of jongeren in het kader van de maatschappelijke dienstverleningsstage kunnen 
worden ingezet 
Antwoord: Wij vinden dit een prima idee. De maatschappelijke stage is afgeschaft, maar de 
maatschappelijke diensttijd, een andere regeling, bestaat nog wel. De mogelijkheden voor een 
maatschappelijke diensttijd zijn in onze gemeente opgepakt door de buurtsportcoaches door aansluiting 
te zoeken bij SportDrenthe. Binnen dit project worden jongeren en jongvolwassen gestimuleerd 
vrijwilligerswerk te gaan doen bij sportverenigingen. Een eerste inventarisatie onder sportverenigingen 
heeft inmiddels plaatsgevonden, maar door Corona hebben wij daar nog geen uitvoering aan kunnen 
geven. Dat willen we dit jaar oppakken. Daarbij zullen wij ook kijken in hoeverre dit breder uitgezet kan 
worden door dit project bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen bij het projectteam inburgering, de 
cultuurcoaches en jongerenwerkers.  
 
Wij verwachten hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
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