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ONDERWERP 
Begeleiding ‘ondertussen groep’ Wet inburgering 
 
SAMENVATTING 
Er wordt budget beschikbaar gesteld om inzet te plegen voor de ‘Ondertussen 
groep’ nu de Wet inburgering met veel vertraging wordt ingevoerd voor de jaren 
2021-2026. Hiermee kunnen we statushouders een goede start geven bij het 
opbouwen van een zelfstandig bestaan in onze gemeente.  
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Kamerbrief 28 april 2021 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met het begeleiden van de inburgeraars,  die vallen onder 
de Wet inburgering 2013,  in de geest van de nieuwe Wet inburgering. 

2. In te stemmen met het ondersteunen van de inburgeraars die vallen onder 
de Wet Inburgering 2013 en door tijdnood, geldgebrek of anderen 
omstandigheden hun inburgeringsdiploma niet halen. 

3. In te stemmen met het reserveren van het bij de jaarrekening 2020 
overgehevelde restantbudget 2020 van € 31.500 en de door het Rijk 
beschikbaar gestelde middelen voor 2021 t/m 2026 van € 25.700 voor de 
ondertussen groep. 

4. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving 
( C-stuk). 

 
 
AANLEIDING 
Door het uitstel van het nieuwe inburgeringsstelsel naar 1 januari 2022 valt de 
huidige groep inburgeraars langer onder de Wet inburgering 2013. Deze groep is 
groter dan normaal door de hogere taakstelling in 2021. Het Rijk vindt het 
belangrijk dat deze mensen, vooruitlopend op de nieuwe wet, ondersteund worden 
door de gemeente bij hun inburgering. Voor 2019 en 2020 heeft de gemeente 
Heemstede via het gemeentefonds totaal € 63.000 ontvangen om deze 
ondersteuning vorm te geven. Een deel van dit bedrag is besteed op basis van 
afzonderlijke collegebesluiten aan de Stichting taalcoaches en aan Netwerk Pro. 
Het restant van € 31.500 is bij de jaarrekening 2020 via resultaatbestemming 2020 
overgeheveld naar 2021. 
Naast de eerder ontvangen middelen heeft het Rijk voor de begeleiding van de 
ondertussen groep via de meicirculaire 2021 € 16,5 mln. extra beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2021 t/m 2026. Voor de ELIP (Einde Lening Inburgeringsplicht) groep 
wordt later dit jaar nog totaal € 9 mln. verdeeld voor de jaren 2021 t/m 2026. Met 
deze middelen wordt van gemeenten gevraagd de begeleiding zo veel mogelijk 
vorm te geven in de geest van de nieuwe wet. Hierbij wordt gedacht aan een 
warme overdracht, een brede intake en PIP advies (Persoonlijk plan inburgering en 
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participatie), periodieke voortgangsgesprekken en een cursus financiële 
zelfredzaamheid voor asielstatushouders.   
 
MOTIVERING 
De inburgeraars die onder het huidige inburgeringsstelsel vallen worden begeleid 
en ondersteund in de geest van de nieuwe wet. Dit houdt in, intensieve begeleiding 
vanuit de IASZ en inzet van extra instrumenten voor de financiële zelfredzaamheid 
en oriëntatie op werk. Inburgeraars waarvan de lening bij DUO (Dienst uitvoering 
onderwijs) is uitgeput kunnen van de gemeente (financiële) ondersteuning krijgen 
voor het volgen van aanvullende cursussen of het doen van inburgeringsexamens.  
 
Begeleiding IASZ 
De IASZ heeft als taak de inburgeraars met een asielstatus die in de gemeente 
komen wonen te begeleiden op gebied van inkomen en werk. Vanaf 2022 zullen 
de consulenten van de IASZ de volledige regie moeten voeren op het gehele 
inburgeringstraject. Ter voorbereiding hierop is in mei jl. gestart met een pilot met 
het doen van een brede intake en een intensievere begeleiding bij het 
inburgeringstraject van de inburgeraar. Ook wordt er een Persoonlijk plan 
inburgering en participatie (PIP) opgesteld en worden meer voortgangsgesprekken 
gevoerd. Kosten die hiermee gepaard gaan worden betaald uit invoeringskosten 
van de Wet inburgering die in de begroting 2021 zijn opgenomen. Hiervoor hoeft 
het budget wat gemeenten krijgen voor de ondertussen groep niet gebruikt te 
worden.  

 
Maatwerk begeleiding ondertussen groep 
Om te bepalen waar precies op ingezet moet worden moet de ondertussen groep 
goed geanalyseerd worden. Zo kunnen dan gerichte interventies ingezet worden 
om hen goed te laten participeren. De asielstatushouders van 2019, 2020 en 2021 
die nog een bijstandsuitkering ontvangen worden door de consulenten uitgenodigd. 
Door de Corona crisis is deze groep lange tijd niet persoonlijk gesproken. De stand 
van zaken van het inburgeringstraject, het restant van de  lening bij DUO en de 
participatieactiviteiten worden goed in beeld gebracht.  
Wat ingezet moet worden aan instrumenten en voorzieningen zal per persoon 
verschillen. Kan dit in groepstrainingen dan kiezen we hiervoor. Hiervoor worden 
dan trainingen ingekocht bij o.a. Vluchtelingenwerk om hen goede begeleiding te 
bieden en zich goed te oriënteren.  
De ondertussen groep zal in 2021 nog verder toenemen. Voor het realiseren van 
de taakstelling 2021 moeten er immers nog mensen gekoppeld worden. Jaarlijks 
doen wij verslag van de inzet voor deze doelgroep.  
 
Pilot financiële zelfredzaamheid 
Een van de taken onder de nieuwe Wet inburgering is het financieel ontzorgen. De 
asielstatushouders moeten financieel zelfredzaam gemaakt worden en de eerste 
zes maanden worden de vaste lasten doorbetaald vanuit de uitkering. Financiële 
zelfredzaamheid wordt bereikt door o.a. budget coaching of groepsgewijze 
trainingen. Vooruitlopend op de nieuwe wet wil de minister dat de ondertussen 
groep al een training financiële zelfredzaamheid krijgt. Voor de statushouders die 
in 2021 in Heemstede gehuisvest zijn starten we in het najaar met de cursus 
Eurowijzer. Een training van 6 dagdelen georganiseerd door Vluchtelingenwerk.  
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ELIP doelgroep 
Inburgeringsplichtigen die onder de Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) vallen 
zijn inburgeringsplichtigen die door tijdnood of tekort aan middelen eerder onder de 
aandacht van DUO en de gemeente komen. Zo kan de inburgeringsplichtige met 
aanvullend advies en begeleiding geholpen worden binnen de gestelde termijn 
alsnog het inburgeringstraject af te ronden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
stuurt, op verzoek van een deelnemende gemeente, de inburgeringsplichtige een 
brief waarbij zij wijst op de aflopende termijn of uitgeputte lening. De lening is 
maximaal € 10.000. Vanaf juni 2021 stuurt DUO een brief aan 
inburgeringsplichtigen die 75% van de van de lening uitgegeven hebben én in de 
laatste 12 maanden van hun inburgeringstermijn zitten of 95% van de lening 
uitgegeven hebben ongeacht de vorderingen in de inburgeringstermijn. Vanwege 
de privacy kan de gemeente deze doelgroep niet zelf benaderen. Met een brief van 
DUO kunnen de inburgeraars zich melden bij de gemeente met een verzoek voor 
ondersteuning. De inzet van deze ondersteuning is maatwerk.  
 
FINANCIËN 
Voor de ondertussen groep is in 2019 en 2020 twee keer € 31.500 ontvangen. Na 
aftrek van de bestedingen aan de Stichting taalcoaches Zuid Kennemerland en  
Netwerk Pro resteert hiervan nog € 31.500. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2020 
via resultaatbestemming 2020 overgeheveld naar 2021. 
Daarnaast zijn via de meicirculaire 2021 de rijksmiddelen ondertussen groep voor 
2021 t/m 2026 verhoogd met € 16,5 tot € 29,4 mln (waarvan Heemstede € 25.700). 
Het restant 2019/2020 van € 31.500 en de  middelen 2021 t/m 2026 van € 25.700, 
samen € 57.200 gaan we inzetten voor de ondertussen groep tot en met 2026. De 
verdeling van de € 9 mln. die voor de ELIP doelgroep cumulatief wordt toegevoegd 
voor 2021 t/m 2026, wordt later dit jaar bekend gemaakt. Ook deze specifieke 
uitkering voegen we toe aan het werkbudget voor de ondertussen groep. 
De bestedingen worden jaarlijks verantwoord in een evaluatie. Via de jaarrekening 
zal het resterende budget via resultaatbestemming worden meegenomen naar een 
volgend jaar tot uiterlijk in 2026.  
 
PLANNING 
In het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar wordt over het voorgaande jaar een 
korte evaluatie gemaakt en aan het college ter informatie voorgelegd.  
 
BIJLAGEN 
 

1. Kamerbrief 28 april 2021 
 
 


