
       

        

 

             

             

          

       

       

     

        

           

  

              

             

  

             

           

            

   

 

   

            

           

 

                 

           

           

                

           

 

Artikel 34-vraag: Inzake nieuwe hoofdlijnen 

veranderopgave inburgering van ministerie van SZ en W 

In het schrijven van het ministerie van SZenW aan de Tweede Kamer d.d. 02-

07-2018 is aangegeven dat de minister tot nieuw beleid wilt komen van het


huidige inburgeringsstelsel. Hij staat een vijftal belangrijke wijzigingen voor, nl.


- gemeenten gaan zelf de inburgeringscursussen inkopen;


- elke inburgeraar krijgt een persoonlijk inburgeringsplan;


- het leenstelsel wordt afgeschaft;

- alle inburgeraars moeten meteen aan het werk;


- en er komen verschillende niveaus in de inburgering, het standaardniveau


wordt hoger.


In Vlissingen wonen zo’n 350 tot 400 nieuwe inburgeraars en de vraag is wat

dat voor hen gaat betekenen als de gemeente de voorgestelde regie in eigen


hand krijgt.


Bekend is dat de minister bereid is pilots apart te financieren (zoals enkele


gemeenten in het land) en wellicht kan de gemeente hiervoor een


vernieuwend en creatief plan ontwikkelen om op deze wijze in aanmerking te

komen voor extra-financiering.


Vraag:


- kan het college ons informeren over deze beleidsombuiging van het 

ministerie en wat dit gaat betekenen voor de nieuwkomers in onze 

gemeente? 

- Is het college het met 50PLUS eens dat het in het belang is van zowel de 

gemeente als de nieuwkomers dat onze activiteiten en beleid op het 

nieuwe beleid van het ministerie wordt aangepast? Zo niet waarom niet? 

- Is het college het met 50PLUS eens dat het goed zou zijn als het college 

dan wel de betrokken Vlissingse professionals hiervoor een plan gaan 



 

 

 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

  

   

 

ontwikkelen op korte termijn om in een aanmerking te komen voor een 

pilot-project? Zo niet waarom niet? 

12-11-2018. 

50PLUS-fractie 

Henk Jansen 

Kris van Wezel 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
12-11-2018 1053271 / 1054865 28 november 2018
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
H. Kraaijenhof Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fractie 50PLUS Vlissingen inzake nieuwe 
hoofdlijnen veranderopgave inburgering van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW)

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
In het schrijven van het ministerie van SZenW aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 is 
aangegeven dat de minister tot nieuw beleid wilt komen van het huidige inburgeringsstelsel. 
Hij staat een vijftal belangrijke wijzigingen voor, nl.
- gemeenten gaan zelf de inburgeringscursussen inkopen;
- elke inburgeraar krijgt een persoonlijk inburgeringsplan;
- het leenstelsel wordt afgeschaft;
- alle inburgeraars moeten meteen aan het werk;
- en er komen verschillende niveaus in de inburgering, het standaardniveau wordt hoger.

In Vlissingen wonen zo'n 350 tot 400 nieuwe inburgeraars en de vraag is wat dat voor hen 
gaat betekenen als de gemeente de voorgestelde regie in eigen hand krijgt.

Bekend is dat de minister bereid is pilots apart te financieren (zoals enkele gemeenten in het 
land) en wellicht kan de gemeente hiervoor een vernieuwend en creatief plan ontwikkelen 
om op deze wijze in aanmerking te komen voor extra-financiering.

Vraag 1
kan het college ons informeren over deze beleidsombuiging van het
ministerie en wat dit gaat betekenen voor de nieuwkomers in onze
gemeente?

Ons antwoord
Met de nieuwe wetswijziging krijgt de gemeente meer regie over inburgeringsbeleid. Op dit 
moment zijn slechts de contouren van de nieuwe wetswijziging bekend. Het College 
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oriënteert zich momenteel op het onderwerp en is in afwachting van de op handen zijnde 
wetswijziging. Wij zullen ons daarbij richten op de beschikbare informatie die onder meer via 
de VNG beschikbaar komt. De reikwijdte en de impact van deze wetswijziging is nog niet 
bekend. Zodra er meer informatie bekend is over de invoering van de nieuwe wet 
inburgering zal het College, voor zover dit nieuw beleid vergt, daartoe beleid ontwikkelen en 
de Raad informeren over de beoogde aanpak. 

Vraag 2
Is het college het met 50PLUS eens dat het in het belang is van zowel de gemeente als de 
nieuwkomers dat onze activiteiten en beleid op het nieuwe beleid van het ministerie wordt 
aangepast? Zo niet waarom niet?

Ons antwoord
Wij erkennen dat goed inburgeringsbeleid van groot belang is. Het College is verplicht om bij 
invoering van nieuwe wet- en regelgeving deze verder te implementeren. Als dat aanpassing 
van het huidige beleid vergt, dan zal het College dat in de loop van 2019 ontwikkelen.

Vraag 3
Is het college het met 50PLUS eens dat het goed zou zijn als het college dan wel de 
betrokken Vlissingse professionals hiervoor een plan gaan ontwikkelen op korte termijn om 
in een aanmerking te komen voor een pilot-project? Zo niet waarom niet?

Ons antwoord
Zodra er meer bekend is over het te ontwikkelen beleid zal het College de start van 
mogelijke pilots in overweging nemen. Het nieuwe inburgeringsbeleid vraagt om een meer 
fundamentele aanpak waarbij er meer vanuit welzijnsperspectief gewerkt wordt. Het gaat 
daarbij niet alleen over taalontwikkeling maar ook over onderwerpen als gezondheid, 
communcatie-vaardigheden, omgaan met de overheid, opvoeden van kinderen enzovoorts.
Het uiteindelijke doel is te komen tot op elkaar afgestemde activiteiten om optimale 
participatie te bereiken. Tegen die achtergrond is samenwerking met de Vlissingse 
samenleving en de Vlissingse professionals van belang. Als gaat om het uitvoeren van pilots 
wachten wij de voorstellen vanuit het ministerie af.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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