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Waarom deze sessie?Waarom deze sessie?

Informeren:

�Hooflijnen nieuwe wet (incl. financiën)

�Wat verandert er voor de gemeente?

�Waarom regionaal?

�Waarom lokaal?

Input / opvattingen ophalen:

�Ten behoeve van vervolgstappen in proces (lokale en regionale 
verwerving en implementatie
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Proces en planningProces en planning

Wat Wanneer

Vaststellen verwervingsstrategie Oktober 2020

Vaststelling ambitie en doelstellingen Oktober 2020 

Voorbereiden programma’s van eisen September – december 2020

Vaststelling programma van eisen December 2020

Start publicatie opdracht Januari 2021

Verordening/beleidsregels Wet inburgering (via 

raad)

Maart- april 2021

Definitieve gunning 1 juni 2021

Inwerkingtreding nieuwe wet 1 januari 2022

Het vaststellen van de verschillende stukken is een collegebevoegdheid. Deze taken vloeien 
direct voort uit de nieuwe wet. Voor het college over gaat tot besluitvorming van de 
aanbestedingsstukken, horen wij graag de opvattingen en meningen van de raad zodat hier 
rekening mee kan worden gehouden. 



Waarom een nieuwe wet?Waarom een nieuwe wet?

� De huidige Wet inburgering is ingewikkeld en niet effectief

� De samenhang tussen inburgering en meedoen ontbreekt

� Het huidige stelsel prikkelt niet om op het hoogste niveau de Nederlandse 
taal te leren 

� Het huidige systeem is fraudegevoelig.
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Doel van de nieuwe Wet inburgeringDoel van de nieuwe Wet inburgering

� Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen zo snel 
mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst 
via betaald werk. 
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Gemeentelijke regieGemeentelijke regie



Wettelijke aanbodplicht gemeentenWettelijke aanbodplicht gemeenten

Asielstatushouders

� Brede intake

� Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

� Participatieverklaringstraject (PVT)

� Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

� Maatschappelijke begeleiding

� Financieel ontzorgen

� 3 leerroutes incl. alfabetisering en Kennis 
Nederlandse Maatschappij (KNM)

Gezinsmigranten en overige migranten

� Brede intake

� Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

� Participatieverklaringstraject (PVT)

� Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
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Regionaal plan voor brugklasRegionaal plan voor brugklas

� Onderdeel van de brede intake

� Start binnen twee weken na vestiging

� Duur 4-6 weken

� Informatie verstrekken en ophalen

� Advies voor PIP
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Regionale doelstellingenRegionale doelstellingen

� We starten met een brugklasperiode

� We realiseren een passend en tijdig aanbod

� Dualiteit in het aanbod is een voorwaarde

� Gemeenteconsulent heeft de regie gedurende het hele inburgeringstraject

� Inburgeringsplichtigen worden betrokken bij het opstellen van het PIP en 
tijdens het traject

� De leerroutes sluiten aan bij de sociale basis en gemeentelijke 
samenwerkingspartners. 
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Verwerving in drie percelenVerwerving in drie percelen

1) Brugklas (incl. Participatieverklaringstraject en Module Arbeidsmarkt en 
Participatie)
 Regionale verwerving

2) De drie leerroutes (B1, Onderwijs en Z-route) incl. Alfabetisering en Kennis 
Nederlandse Maatschappij (KNM)
 Regionale verwerving

3) Maatschappelijke begeleiding
 Lokale verwerving
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Waarom leerroutes en brugklas regionaal?Waarom leerroutes en brugklas regionaal?

� Aantallen inburgeringsplichtigen voor kleine gemeenten te laag

� Diversiteit van het aanbod

� Meerdere instapmomenten in een jaar

� Lagere kosten voor de inkoop en uitvoering
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Waarom maatschappelijke begeleiding lokaal?Waarom maatschappelijke begeleiding lokaal?

� Hulp bij het regelen van basisvoorzieningen (wonen, werk, zorg, inkomen, 
verzekeringen en onderwijs

� Moet passen bij de lokale situatie en in de lokale structuren 

� Zorgen voor een ‘zachte landing’ in de gemeente van de inburgeraar. 
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TaakstellingTaakstelling

Gemeente 2020 Statushouders 

60% volwassenen

Gezinsmigranten 

(circa)

DUO 

cijfers *

2021 Statushouders 2021 

60% volwassenen

Beverwijk 29 17 16 28 64 38

Bloemendaal 17 10 10 5 38 23

Haarlem 109 65 100 104 250 150

Heemskerk 28 17 16 19 60 36

Heemstede 19 11 10 6 42 25

Velsen 48 29 26 31 106 64

Zandvoort 13 8 10 12 28 17

Totaal 263 158 188 204 588 353

Totaal aantal 

inburgeringsplichtigen

Circa 360 inburgeringsplichtigen per jaar 
opgenomen in notitie (gemiddeld 160 
Statushouders + 200 Gezinsmigranten.
Circa 553 inburgeringsplichtigen per jaar op basis 
van de laatste cijfers rondom de taakstelling 
(gemiddeld 353 Statushouders + 200 
Gezinsmigranten)

*Dit zijn gemiddelde cijfers van DUO over de jaren 2018 en 2019



Budgetten Budgetten 

� Incidentele invoeringskosten

� Structurele uitvoeringskosten

� Structurele inburgeringsvoorzieningen

� Incidentele invoeringskosten

� Structurele uitvoeringskosten

� Structurele inburgeringsvoorzieningen

Integratie-uitkering meicirculaire 2020:

1. Incidentele bijdrage invoeringskosten (2020) 

2. Structurele uitvoeringskosten (2021 en verder)

Bedrag 2020

Incidenteel

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 

en verder

Bloemendaal €46.604 €31.421 €69.835 €76.827

Heemstede €54.320 €37.602 €83.571 €91.939



Voorlopige raming inburgeringsvoorzieningenVoorlopige raming inburgeringsvoorzieningen

Product Per Asielstatushouder Per Gezinsmigrant 

Maatschappelijke begeleiding €1.944 -

Tolkenvoorziening €417 €179

Participatieverklaringstraject (PVT) €216 €216

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) €136* €195

Leerroutes €10.000 -

Totaal €12.712 €589

*gemiddelde bedrag is lager voor de groep asielstatushouders, aangezien daar alleen een vergoeding geldt voor de MAP in    

de B1-route, terwijl die bij de gezinsmigranten voor de B1- en Z-route geldt. 



Vragen en suggesties?
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