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ONDERWERP
Financieel ontzorgen inburgeringsplichtigen
SAMENVATTING
Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering (Wi) is een nieuw artikel in de
Participatiewet opgenomen. Hierin is bepaald dat gemeenten voor een periode van
zes maanden verantwoordelijk zijn voor de betaling van de vaste lasten van
inburgeringsplichtigen vanuit de uitkering. Het doel hiervan is schulden te
voorkomen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan de doelstelling van de Wi om
financiële zelfredzaamheid te bevorderen en maatwerk te bieden. Het college stemt
in met het toepassen van maatwerk bij het financieel ontzorgen van
inburgeringsplichtigen.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
• Participatiewet, artikel 56a
• Wet inburgering 2021
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het toepassen van maatwerk bij het financieel
ontzorgen van inburgeringsplichtigen;
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (Cstuk).
AANLEIDING
Inburgeringsplichtigen worden verondersteld een groter risico op financiële
problemen te lopen. Daarom is met de inwerkingtreding van de Wet inburgering (Wi)
een nieuw artikel in de Participatiewet opgenomen (artikel 56a). Hierin is bepaald
dat gemeenten voor een periode van zes maanden verantwoordelijk zijn voor de
betaling van de vaste lasten van de inburgeringsplichtige vanuit de uitkering.
Het doel hiervan is om schulden te voorkomen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan
aan de doelstelling van de Wi om financiële zelfredzaamheid te bevorderen en
maatwerk te bieden. Het voorstel is om bij het financieel ontzorgen maatwerk toe
te passen.
MOTIVERING
Wij hebben goede ervaring met de huidige werkwijze
In Heemstede krijgen statushouders maatschappelijke begeleiding vanuit
Vluchtelingenwerk. Hier valt ook uitgebreide financiële ondersteuning onder.
Als deze maatschappelijke begeleiding eindigt zijn de meeste statushouders ook
financieel zelfredzaam. Als het nodig is kan na deze periode maatwerk worden
geboden, zoals budgetbeheer.
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Het betalen van de vaste lasten vanuit de uitkering is complex
De uitkering alleen is bijvoorbeeld niet altijd hoog genoeg voor het betalen van de
vaste lasten. Hiervoor zijn dan ook de toeslagen nodig van de Belastingdienst en
die kunnen wij als gemeente niet ontvangen. Er zijn verschillende ingewikkelde
uitzonderingssituaties. Inburgeringsplichtigen hebben bovendien net als iedereen
keuzevrijheid aan energieleveranciers en zorgverzekeraars. Dit betekent dat de
gemeente allerlei afspraken met leveranciers moet gaan maken.
Na 6 maanden ontzorgen is er geen voortgang
De inburgeringsplichtige heeft na 6 maanden ontzorgen conform de Participatiewet
geen extra ondersteuning gekregen, zoals bij de maatwerkaanpak van
Vluchtelingenwerk. Bovendien moet vanaf dan alles opeens weer via de eigen
rekening van de inburgeringsplichtige gaan lopen, wat ook weer risico’s en
administratieve handelingen met zich mee brengt.
Inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigden zijn soms al zelfredzaam
Het verplichte ontzorgen kan onnodig betuttelend werken.
Risico’s
Met dit besluit wijken we af van de Participatiewet. Hier zijn twee risico’s aan
verbonden:
1. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bevoegdheid de
taak van ontzorgen over te nemen (indeplaatsstelling) indien zij constateert dat
wettelijke vastgelegde medebewindstaken niet (juist) worden uitgevoerd. Of als
besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of recht. Hier gaat altijd een
zogenaamde hersteltermijn aan vooraf.
2. De inburgeringsplichtige kan bezwaar maken dat hij of zij niet conform artikel 56a
wordt ontzorgd. Wij kunnen dan alsnog besluiten de inburgeringsplichtige te
ontzorgen.
FINANCIËN
In de overeenkomst met Vluchtelingenwerk zijn de kosten voor het financieel
ontzorgen meegenomen. Deze kosten worden gedekt vanuit de SPUK (Speciale
uitkering). Extra begeleiding en controle door de consulenten IASZ is opgenomen
in de uitvoeringskosten van de Wet inburgering. Mocht uiteindelijk budgetbeheer
noodzakelijk zijn, dan kan dit betaald worden vanuit de reguliere middelen
hiervoor.
PLANNING/UITVOERING
Het toepassen van maatwerk bij het financieel ontzorgen kan per direct van start
gaan. In samenwerking met Vluchtelingenwerk wordt werkinstructie aangepast.
Deze maakt deel uit van de huidige overeenkomst.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Om te komen tot dit besluit is uitvoerig gesproken met Vluchtelingenwerk. Ook is
gesproken met inburgeringsplichtigen tijdens de pilot periode van de brede intake.
Zij zouden het toepassen van maatwerk en ondersteuning bieden waar nodig zeer
waarderen. De cliëntenraad Werk en Inkomen is geïnformeerd over het voornemen
van dit voorstel en kan zelfredzaamheid en maatwerk ook alleen maar
ondersteunen.
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