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Onderwerp: Nieuwe verordening Wet inburgering 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt de Verordening Wet inburgering Samenwerkingsverband Gemeenten 
Ridderkerk en Albrandswaard 2009 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
Wet inburgering 2007, zoals vastgesteld op 29 maart 2007. 
 
2. Aanleiding 
 
Vanaf 1 januari 2007 geldt de Wet Inburgering (WI). De WI is in 2007 in de plaats gekomen van de 
WIN (Wet inburgering nieuwkomers).Vanaf 1 november 2007 (Deltaplan Inburgering) zijn er enkele 
wijzigingen doorgevoerd in de WI. Deze wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het voor 
gemeenten eenvoudiger is geworden om de WI uit te voeren. Deze wijzigingen zijn ook in de 
nieuwe verordening verwerkt. 
 
3. Aspecten 
 
De volgende wijzigingen zijn in het kader van het Deltaplan Inburgering doorgevoerd: 
 

- Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid om aan iedere 
inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening (inburgeringscursus) aan te bieden. In 
het verleden mochten gemeenten slechts aan een beperkte groep inburgeraars een 
aanbod doen. Gemeenten blijven verplicht om aan asielgerechtigde inburgeraars en 
geestelijk bedienaren een aanbod te doen.  

- Het college krijgt de bevoegdheid om een inburgeringsprogramma aan te bieden dat 
gericht is op het staatsexamen Nederlands als tweede taal. In het verleden mochten 
gemeenten alleen de reguliere inburgeringscursussen die opleiden tot maximaal niveau A2 
aanbieden. Het Staatsexamen (niveaus B1 en B2) leidt op tot een hoger taalniveau en 
biedt de inburgeraar de mogelijkheid om door te stromen naar het MBO en het HBO.  

- Het college krijgt de bevoegdheid om in plaats van een inburgeringsvoorziening een 
taalkennisvoorziening aan te bieden aan een inburgeringsplichtige die een MBO-opleiding 
op niveau 1 of 2 volgt of gaat volgen. 

 
Daarnaast heeft het college, na afronding van het onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de informatievoorziening aan de inburgeraars, ervoor gekozen om alle 
inburgeringsplichtigen alleen te informeren op het gemeentehuis en de huisbezoeken af te 
schaffen. De nieuwe verordening is hierop en op alle bovengenoemde wijzigingen aangepast. 

 
Het doen van een aanbod aan alle inburgeraars en het verbreden van het cursusaanbod en geen 
onderscheid maken in de doelgroepen sluit goed aan bij het Ridderkerkse beleid en de Wet 
Participatiebudget, die tot doel heeft om arbeidsparticipatie te vergroten, integratie en effectieve 
inburgering te bevorderen en maatschappelijke participatie door deelname aan educatieve 
trajecten te vergroten.  
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In het kader hiervan worden met de taalaanbieder Capabel Taal afspraken gemaakt over: 
- Participatie, dat een centrale plaats bij de inburgering moet innemen. 
- Inburgeringsvoorzieningen, die zoveel mogelijk duaal uitgevoerd moeten worden. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Er is een extra inburgeringsconsulent geworven, die in 2009, samen met de huidige consulent 
zoveel mogelijk inburgeringsplichtigen zal oproepen en hen een aanbod zal doen. 
Inburgeringsplichtigen hebben de mogelijkheid om dit aanbod te weigeren. Een uitzondering hierop 
vormen de inburgeringsplichtigen met een uitkering, zij moeten het gemeentelijk aanbod 
accepteren. Alle inburgeringsplichtigen moeten binnen de vastgestelde termijn (nieuwkomers 3,5 
jaar, oudkomers 5 jaar) hun inburgeringsexamen hebben gehaald. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Financiering Wet Inburgering 
Over de jaren 2007-2008 hebben de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard gezamenlijk een 
budget voor inburgering ontvangen van het Rijk. Hiervan is nog een totaalbedrag van € 921.878,- 
beschikbaar voor de financiering van de inburgeringscursussen. In 2009 heeft de gemeente 
Ridderkerk een bedrag van € 460.219,- ontvangen, als onderdeel vanuit het participatiebudget, dat 
ingezet kan worden voor inburgering. De gemeente Albrandswaard heeft een bedrag van  
€ 232.288,- ontvangen, voor inburgering. Deze budgetten zijn geoormerkt en kunnen alleen 
worden ingezet voor inburgering. Wanneer deze budgetten bij elkaar worden opgeteld, dan is er 
voldoende budget om alle inburgeringsplichtigen in Ridderkerk en Albrandswaard een aanbod te 
kunnen doen. Indien een deel van dit budget dit jaar niet wordt ingezet, dan moeten de gemeenten 
dat terugbetalen aan het Rijk. Het is dus zaak om zoveel mogelijk inburgeraars dit jaar al een 
aanbod te doen. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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