
Kernvragen CDA
In de vorige commissievergadering is zorg uitgesproken over het tekort van €40.000 (structureel). 
Het college heeft in die vergadering aangegeven dat zij zou onderzoeken of een verschuiving van 
taken mogelijk is.
1. Heeft het college hier nog naar gekeken?  Hier volgt binnenkort een collegebericht over. In dit 
collegebericht worden de opgaven voor de komende periode geschetst, zodat bij de 
begroting 2023 een integrale afweging gemaakt kan worden. Hieronder valt ook het budget 
van € 40.000 dat vanaf 2023 structureel nodig is voor de uitvoering van de Wet inburgering.

2. Wat is de uitkomst van dit onderzoek? 
Voor inburgering is er geen verschuiving in taken mogelijk. 

Als er geen mogelijkheden zijn:
3. Kunnen wij dit aanhangig maken bij het Rijk? Extra taken, maar onvoldoende bekostiging, daar 
hoeven wij ons toch niet bij neer te leggen?
Niet alle gemeente komen nadelig uit. De gemeente Heemstede krijgt voor deze taak relatief 
weinig uitvoeringskosten van het Rijk. Dit komt omdat er weinig migranten in Heemstede 
wonen met een niet westerse achtergrond. Dit is één van de belangrijkste indicatoren 
geweest bij de berekening van deze uitkering die via het Gemeentefonds loopt. 

Kernvragen D66
Aanbesteding van de MBO route is niet gelukt. Er wordt gemeld dat “De reden dat de 
aanbesteding van de onderwijsroute gericht op MBO-niveaus niet geslaagd is heeft met name te 
maken met de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen.” Met andere 
woorden: niet genoeg geld vanuit het Rijk? Gaan we afwachten of er meer geld komt, of zijn er 
andere manieren om dit nu op te lossen?
Het ministerie van SZW is bezig met het uitwerken van een tijdelijke compensatie voor 2022. 
Vorige week was er nog een online presentatie. 
Idee is vooralsnog om extra geld beschikbaar te stellen aan de gemeenten (niet langer aan de 
centrumgemeente). Over de verdeelsleutel en de hoogte van het bedrag moet nog meer 
informatie volgen. 
Vervolgens zullen we regionaal bekijken hoe we kunnen komen tot een goede invulling van de 
onderwijsroute voor het MBO

Voor individuele statushouders die het beste zouden passen op de onderwijsroute kan voorlopig 
gestart worden met de B1 route waarna in een later stadium geswitcht kan worden naar de 
onderwijsroute. Dit leidt niet tot vertraging voor de inburgeraar. 


