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Geachte Adviesraad,
Uw reactie op de startnotitie inburgering hebben wij in goede orde ontvangen. Wij danken u
wederom voor de snelheid van uw reactie.
Uitgangspunten beleid en uitvoering
De termijn voor “financiële ontzorging” (betaling van vaste lasten door de gemeente) is
vastgelegd in de nieuwe wet en bedraagt minimaal zes maanden, zonder verder een
maximum te noemen. Wij zien in de praktijk dat sommige hoogopgeleide statushouders met
wat begeleiding prima hun eigen financiële administratie kunnen voeren, terwijl sommige
anderen veel langer nodig hebben. Wij zullen dit per persoon bekijken. Inderdaad zetten we
bij de begeleiding van deze financiële ontzorging hierbij ook vrijwilligers in, maar altijd als
ondersteuning van professionals, waarbij de vrijwilligers bovendien zelf getraind en begeleid
worden door professionals.
Aandachtspunten
De werkzaamheden en rollen van zowel integratieconsulent, werkadviseur, sociaal makelaar
en activeringsconsulent zullen in het plan van aanpak, dat we gaan maken na akkoord voor
de startnotitie, uitgebreid aan bod komen. Zij vormen het als het ware het kernteam dat de
uitvoering van de nieuwe wet handen en voeten gaat geven.
De update van Pink Roccade voor het uitkeringssysteem ten behoeve van de nieuwe wet is
nu ontwikkeld, en zal tijdig getest en geïmplementeerd worden. Ook dit komt aan de orde in
het plan van aanpak.
Financiën
Ook de financiën van de gemeente zullen nader worden uitgewerkt in het plan van aanpak.
De vrees dat het Rijk te weinig middelen ter beschikking stelt is uitgebreid aan bod gekomen
in de onderhandelingen tussen VNG en Ministerie. Er waren deels al bedragen bekend voor
de implementatie van de wet, maar de bedragen voor de leerroutes zijn bijvoorbeeld nog niet
bekend gemaakt. De financiering is wel een punt van zorg, omdat goede en structurele
begeleiding van statushouders vraagt om voldoende menskracht.
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PIP in de vorm van een beschikking
Het PIP zal naar de inburgeraar worden verzonden in de vorm van een beschikking. Vanuit
het oogpunt van rechtszekerheid van de inburgeraar heeft hij of zij de mogelijkheid om in
bezwaar en eventueel beroep te gaan als hij zich niet in de afspraken kan vinden en heeft de
gemeente de mogelijkheid om de inburgeringsplichtige die zich (verwijtbaar) niet aan de
afspraken houdt een boete op te leggen. Overigens heeft de Raad voor de Rechtsspraak wel
aangegeven dat de wet waarschijnlijk zal leiden tot een structurele toename van het aantal
beroepen dat bij de bestuursrechter zal worden ingediend.
De Zelfredzaamheidsroute (Z-route)
De Z-route is een intensieve route in het inburgeringsstelsel, waarin inburgering en
participatie worden gecombineerd. Deze route is erop gericht dat ook inburgeringsplichtigen
die niet of nauwelijks een opleiding hebben gehad, met een zeer lage leerbaarheid en/of die
analfabeet zijn een passend aanbod krijgen. Het doel is om de inburgeraars in deze route zo
goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in Nederland door ze op een voor hen zo
hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal te laten leren en ze voldoende handvatten mee te
geven om in Nederland zelfstandig hun weg te vinden.
Wij nemen goede nota van de resultaten van al de verschillende pilots, zoals de
tussenevaluatie van de Z-route. Motivatie is een belangrijke succesfactor, zoals al genoemd
door u, net als betrokken begeleiders en docenten. Inburgeraars zoeken veel steun bij
begeleiders. Dit merken we nu al duidelijk in onze praktijk, vooral de groep met weinig
opleiding vraagt veel tijd en persoonlijke aandacht.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. W. Heeg

mw. drs. C.R. Larson
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