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Geachte raadsleden, 
 
In deze raadsinformatiebrief met bijlagen worden een drietal onderwerpen met betrekking tot 
inburgering behandeld:  

a. motie van de raadsleden V.A. Smit (SGP) en R.P. Pors (ChristenUnie) inzake 
inburgeringsplichtigen, informatie over 4e kwartaal 2010 en 2010 geheel; 

b. onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de 
inburgeringsplichtigen; 

c. gevolgen regeringsbeleid voor het inburgeringsbudget en de ambities en inzet van de 
gemeente op het gebied van inburgering. 

 
a. motie inzake inburgeringsplichtigen. 
 
Op 15 oktober 2009, tijdens de bespreking tot het vaststellen van de Nieuwe Verordening Wet 
Inburgering, is er een motie ingediend en aangenomen inzake inburgeringsplichtigen. In de motie 
werd gevraagd de raad tot het einde van 2010, met betrekking tot de inburgeringsplichtigen in 
Ridderkerk per kwartaal te informeren over: 

1. het aantal, met mutaties in het kwartaal; 
2. het aantal dat daadwerkelijk een cursus volgt, met mutaties in het kwartaal; 
3. het aantal dat in het betreffende kwartaal het inburgeringsdiploma heeft behaald.  

 
Naar aanleiding van deze motie informeert het college u nu als volgt. 
Er is in de loop van de tijd een forse stijging te zien in het aantal inburgeraars dat het diploma heeft 
behaald (van 11 in 2008 tot 63 in 2010). Ook is er een stijging te zien in het aantal cursisten dat 
een cursus volgt (van 13 in 2007 tot 112 in 2010) en het aantal mensen dat op intakegesprek is 
geweest bij de gemeente (van 37 in 2007 tot 98 in 2010). Tegelijkertijd is er een daling van het 
aantal ‘nog te onderzoeken cliënten’, mensen die nog niet op intakegesprek zijn geweest bij de 
gemeente (op dit moment in totaal nog 264 mensen). In bijlage 1 bij deze brief worden het aantal 
inburgeringsplichtigen, het aantal gehandhaafden, het aantal mensen dat gestart is met een 
inburgeringscursus en het aantal mensen dat hun diploma heeft behaald tot en met het vierde 
kwartaal 2010 in beeld gebracht middels een aantal tabellen. Bij elke tabel volgt een toelichting op 
de gegevens die erin staan vermeld.  
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b. onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking 
 
In de verordening Wet inburgering 2009 is opgenomen dat het college eens in de twee jaren de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen 
beoordeelt. In 2008 is het eerste onderzoek uitgevoerd. In 2010 is het tweede onderzoek 
uitgevoerd. Dit laatste onderzoek is uitgevoerd door Sociaal-psychologisch onderzoeksbureau 
EVA. Bij deze brief is een exemplaar van het onderzoeksrapport gevoegd. 
 
Naar aanleiding van het vorige onderzoek is destijds besloten om de informatiemethode aan de 
inburgeringsplichtigen in Ridderkerk aan te passen, omdat deze niet doelmatig was. De 
huisbezoekmethode is afgeschaft, omdat deze niet leidde tot extra informatie, maar wel veel 
vertraging opleverde. Een andere aanbeveling die over genomen is, is dat alle 
inburgeringsplichtigen een aanbod ontvangen van de gemeente, na het intakegesprek bij de 
gemeente. 
 
In het onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek in de gemeente Ridderkerk. 
In bijlage 2 bij deze brief volgt een korte beschrijving van de conclusies van het onderzoeksbureau. 
Deze beschrijft de ervaringen van de inburgeringsplichtigen met de informatievoorziening en de 
ervaringen op gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid ook worden er aanbevelingen 
genoemd. 
 
c. gevolgen regeringsbeleid voor het inburgeringsbudget en de ambities van de gemeente 
 
Met het aantreden van het nieuwe kabinet wordt er fors bezuinigd op de inburgering. Het college 
wil u in deze raadsinformatiebrief ook hierover informeren,  
 
Het kabinet heeft besloten om de budgetten voor inburgering de komende jaren stapsgewijs 
volledig af te bouwen. Dit betekent voor de gemeente Ridderkerk dat zij vanaf 2014 geen 
rijksmiddelen meer ontvangt voor het bekostigen van de inburgeringscursussen. Het kabinet Rutte 
heeft besloten dat alle inburgeraars hun inburgeringscursus zelf moeten bekostigen (met 
uitzondering van asielmigranten en geestelijk bedienaren aan wie de gemeente verplicht een 
aanbod moet doen). Tot 2014 ontvangt de gemeente nog jaarlijks een budget.  
De komende jaren zal er aan zoveel mogelijk mensen een aanbod worden gedaan (indien het 
budget toereikend is). Voor 2011 is er nog voldoende budget beschikbaar (€ 438.998,- voor de 
gemeente Ridderkerk). Het budget voor 2012 en 2013 is nog niet bekend. Na 2014 zal er jaarlijks 
een budget gereserveerd moeten worden voor het doen van een aanbod aan de verplichte groep. 
Geestelijk bedienaren heeft de gemeente Ridderkerk de afgelopen jaren (2007-2010) niet 
ontvangen en zal de gemeente ook niet of nauwelijks ontvangen. Asielmigranten wel. Jaarlijks zal 
moeten worden gerekend op ongeveer 15 asielmigranten.  
 
Ook de uitvoeringskosten worden afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2014 er geen geld meer 
binnenkomt voor een aantal verplichte taken op het gebied van inburgering:  

- het oproepen van inburgeringsplichtigen;  
- het informeren van inburgeringsplichtigen; 
- het handhaven van inburgeringsplichtigen.  

Verwacht wordt dat in 2014 de achterstand op het gebied inburgering volledig is weggewerkt en 
dat er in Ridderkerk jaarlijks ongeveer 20 tot 25 inburgeringsplichtigen opgeroepen en 
geïnformeerd zullen moeten worden. De handhaving van een inburgeringsplichtige duurt van 
enkele maanden tot 3 jaar. De verplichte taken kunnen bij een consulent worden belegd. 
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Ambtenaar Mw. M.A. Wezemer - T 0180 451 265 - e-mail M.A.Wezemer@ridderkerk.nl 

 
Met het verlenen van de hiervoor en de in de bijlage 1 genoemde informatie gaat het college er 
vanuit dat de motie inzake inburgeringsplichtigen hiermee voor het vierde kwartaal 2010 en 2010 in 
zijn geheel, is afgedaan. Omdat er tot en met april 2011 is ingehuurd om de achterstanden op het 
gebied van inburgering weg te werken, wordt de raad ook na het tweede kwartaal 2011 
geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van inburgering. U kunt dan een 
vijfde raadsinformatiebrief over dit onderwerp tegemoet zien. 
 
Ook gaat het college ervan uit dat uw raad middels deze brief, bijlage 2 bij deze brief en het 
bijgevoegde onderzoekrapport over de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen voor 
de tweede periode (2009-2010) voldoende is geïnformeerd. Over twee jaar (aan het einde van 
2012) zal wederom een onderzoek worden uitgevoerd. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


