SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
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:

D66-Marieke Vellinga
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:

9 november 2020
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:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Decentralisatie inburgering

Wijze van beantwoording

:
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Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

8 december 2020

Toelichting:
Per 1 juli 2021 wordt de opgave rondom inburgering gedecentraliseerd en komt deze onder regie van de
gemeente te staan. Deze decentralisatie is enkele malen uitgesteld. Eerder heeft de gemeente een
tegemoetkoming van het rijk ontvangen die moest worden ingezet op de voorbereiding van de invoering.
Ook dit jaar is een dergelijke tegemoetkoming ontvangen.
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* te beantwoorden:
1.

Op welke manier is de vorige tegemoetkoming van het rijk besteed en welke resultaten heeft dit
opgeleverd?

2.

Antwoord:
Bedoeld wordt naar wij aannemen de decentralisatie-uitkering Impuls taalverhoging en regie op
inburgering. Voor SWF bedroeg deze uitkering in zowel 2019 als in 2020 € 105.000. Deze vergoeding is
vooral bedoeld voor versterken van de positie in de Nederlandse samenleving van de statushouders die
niet onder het nieuwe inburgeringsregime vallen en dus niet profiteren van een doeltreffender
inburgeringswet. Dit zijn dus alle statushouders waarvan de datum van de verblijfsvergunning vòòr de
ingangsdatum van de nieuwe Inburgeringswet ligt.
Wij hebben voor deze Ondertussengroep meerjarig beleid ontwikkeld (Van Vluchteling tot Fierljepper
2017; Uitvoeringsnotitie Nieuwe Nederlanders 2019; project Ondertussengroep) waarvan de uitvoering
in ieder geval doorloopt tot en met 2021.
De extra middelen stellen ons in staat om extra activiteiten en projecten op te starten, afgestemd op
de diversiteit binnen deze doelgroep. Enkele voorbeelden (uiteraard naast onze samenwerking met
reguliere partners als Pastiel, Vluchtelingenwerk, Digitaalhuizen, ROC Friesland College en Soco):
- Extra taallessen via ROC Friese Poort
- Een Entree-klas (MBO – 1) voor volwassenen via ROC Friese Poort
- Inkoop en uitvoering project Zelf aan Zet (voor laaggeletterde en beperkt leerbare statushouders),
een samenwerking van de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Waadhoeke, Harlingen en
Súdwest-Fryslân met New Bees)
- Meerdere Empowermenttrainingen voor vrouwen via Stichting Intercultura
- Specifieke orientatie- en sollicitatietrajecten
- Ondersteuning van het Sociaal Juridisch loket
Voor een overzicht van de budgetten die het Rijk uitkeert aan de gemeente ten behoeve van de
invoering en de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering verwijzen wij u naar de Startnotitie Opgave

Inburgering Súdwest-Fryslân (Actieve Info, geplaatst week 47).
3.

Hoever is onze gemeente nu met de voorbereiding van de decentralisatie en hoe gaat de nieuwe
tegemoetkoming worden ingezet? Kortom: zijn we er straks klaar voor?
Antwoord:
Wij verwijzen u graag naar de Actieve Info en de bijbehorende Startnotitie Veranderopgave
Inburgering Súdwest-Fryslân (week 47, 2020). Deze voegen wij overigens toe aan deze beantwoording.

4.

Met welke partijen werkt onze gemeente samen bij de voorbereiding van de decentralisatie en bij de
toekomstige uitvoering van dit taken pakket? Hoe verloopt deze samenwerking en hoe worden de
taken verdeeld?
Antwoord:
Op dit moment wordt intensief met andere Friese gemeenten en met kennispartners als Stimulansz en
Divosa samengewerkt. In de Startnotitie is uiteengezet hoe die samenwerking eruitziet.
Van belang is dat het gemeentebestuur ten gevolge van de decentralisatie een andere positie krijgt
ten opzichte van ketenpartners. De nieuwe wet maakt van de gemeente een opdrachtgever, met
daaraan voorafgaand een inkoopvraagstuk en –procedure. Dat vraagt zuiverheid en zorgvuldigheid van
onze kant; samenwerking met mogelijke toekomstige uitvoerende partijen in de voorbereidende fase
moet u dan ook in dat licht zien.
Beleidsmatig zijn er raakvlakken met bijvoorbeeld de thema’s onderwijs, laaggeletterdheid, cultuur
en participatie, en die verbindingen zijn en worden in de toekomst uiteraard gelegd.

5.

Op welke manier gaat de gemeente de resultaten, knelpunten en successen van de (decentralisatie
van) inburgering monitoren en hoe gaat u de raad hiervan op de hoogte houden?
Antwoord:
Wat ons betreft is dit een vraagstuk dat uitwerking krijgt in het komende voorbereidingsjaar.

Bijlage: Startnotitie Veranderpgave Inburgering

