Zaaknummer: Z/20/051679

Openbaar

Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Uitbesteding Contractbeheer, contractmanagement en
projectleider leerroutes Wet Inburgering 2021
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met een regionale projectleider Wet Inburgering 2021 voor het jaar
2022 daarvoor mandaat te verlenen aan de gemeente Nijmegen c.q. het ROB.
2. In te stemmen met regionaal contractbeheer en -management en daarvoor mandaat
te verlenen aan de gemeente Nijmegen c.q. het ROB.
3. In te stemmen met het verstrekken van subsidie voor de uitvoering van de
onderwijsroute en de gemeente Nijmegen mandaat te verlenen om dit regionaal af te
handelen.
4. In te stemmen met een bijdrage van €13.260,- in de kosten voor een projectleider
voor 2022 en voor het contractbeheer en –management voor de leerroutes Wet
Inburgering 2021.
Aanleiding
Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 (Wi2021) van kracht. Bij de voorbereiding
en de inrichting van de leerroutes werken de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen
samen. De inkoop en aanbesteding op de leerroutes is bijna afgerond en daarmee eindigt
ook de opdracht van de huidige projectleider die door de gemeente Nijmegen is
ingehuurd.
De gemeente Nijmegen heeft het mandaat om namens alle regiogemeenten uit het Rijk
van Nijmegen de aanbesteding te leiden en af te handelen. In deze aanbesteding wordt
de B1- en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) ingekocht. Vanwege de onzekerheid over
de financiering vanuit het Rijk op de onderwijsroute, is gekozen om deze leerroute
middels een subsidietraject in 2022 in te kopen. Voor de afhandeling van de
onderwijsroute is nog geen mandaat afgegeven. Om de gemeente Nijmegen ook de
bevoegdheid te geven om de onderwijsroute af te handelen, vragen wij u in te stemmen
met het verlenen van dit mandaat.
Het regionaal ondersteuningsbureau (ROB) heeft een aanbod gedaan voor een
projectleider voor 2022 en voor contractbeheer en –management op de leerroutes. Om
dit daadwerkelijk uit te voeren is een mandaat nodig.
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Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

24-08-2021

Samenwerkingsovereenkomst nieuwe wet Inburgering Wijchen
(Z/20/051679)

Gewenst resultaat
Voldoen aan de wettelijke plicht om een aanbod te doen voor de drie onderwijsroutes in
het kader van de Wi2021. Dit aanbod, en daarmee de contracten en (werk)afspraken
stellen wij gezamenlijk op met de gemeenten uit het Rijk van Nijmegen. Om dit goed uit
te voeren verlenen wij de gemeente Nijmegen c.q. het ROB de opdracht, en daarmee het
mandaat, om een projectleider voor 2022 te leveren het contractbeheer en -management
voor ons uit te voeren.
Argumenten
1. Centraal beleggen van contractbeheer en –management
In het bestek bij de inkoop en aanbesteding van de leerroutes is een aantal
onderwerpen globaal geformuleerd. Dit is, onder andere, gedaan om met
aanbieders nadere afspraken te kunnen maken. Deze afspraken gelden voor alle
gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, waarbij lokale accenten mogelijk zijn.
Om deze afspraken regionaal goed vast te leggen, is het nodig om contractbeheer
en -management centraal voor de regio te beleggen. Het ROB heeft daarvoor een
Plan van aanpak inburgering en projectleiderschap opgesteld. De ambtelijke
projectgroep Wi2021 stemt in met dit plan.
2. Projectleider in 2022 nodig bij complex traject
In de Wi2021 zijn veel zaken niet wettelijk geregeld. Er ontbreken, onder andere,
voorgeschreven standaarden rondom gegevensuitwisseling. Bij de uitvoering van
de wet gaan we vast nog zaken tegenkomen waar de regiogemeenten (werk)
afspraken over moeten maken en waar we nog het nodige voor moeten regelen.
Daarbij komt dat er voor de uitvoering van de leerroutes enkele (voor ons)
nieuwe aanbieders toetreden tot de regio Rijk van Nijmegen.
De regionale projectgroep Wi2021 ziet 2022 als een jaar om te leren en verder te
ontwikkelen. Dit is een complex traject en geeft voldoende redenen om voor het
jaar 2022 een projectleider aan te stellen. Omdat we contractbeheer en
-management bij het ROB willen beleggen, ligt de keus voor een projectleider
vanuit het ROB voor de hand.
3. Subsidie voor de onderwijsroute
Het Rijk en de VNG hebben recent een akkoord bereikt over de aanvullende
financiën van de onderwijsroute. Deze aanvullende middelen worden aan de
centrumgemeente (gemeente Nijmegen) van onze arbeidsmarktregio toebedeeld.
Deze financiële middelen zijn bestemd voor statushouders die in 2022 een traject
in de onderwijsroute starten. Over structurele financiering vanaf 2023 is nog geen
uitsluitsel.
Gezien deze onzekerheid van de financiële middelen vanaf 2023 heeft de
regionale projectgroep Wi2021 besloten om de onderwijsroute in 2022 via een
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subsidie te financieren. Daarover zijn al gesprekken gevoerd en afspraken
gemaakt met het ROC Nijmegen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de
Radboud Universiteit (RU). De definitieve beschikking hiervan wordt in
januari/februari 2022 afgegeven. Deze beschikking gaat met terugwerkende
kracht in, zodat er altijd een aanbod is voor de inburgeringsplichtige vanaf 1
januari 2022. De groep inburgeringsplichtigen die 18 jaar worden, geven we
daarbij prioriteit, met als doel dat zij blijven studeren.
4. Mandaat verlenen aan de gemeente Nijmegen c.q. het ROB
Het besluit om subsidie te verlenen aan de genoemde partijen is een bevoegdheid
van uw college. Om de afspraken over de subsidieverlening vast te leggen en uit
te werken, sluiten we echter een samenwerkingsovereenkomst met de
regiogemeenten. Om dit te realiseren, geven we de gemeente Nijmegen het
mandaat om de subsidieverlening af te handelen. Uitgangspunt is om, waar
mogelijk, aan te sluiten op de systematiek voor de subsidie voor
laaggeletterdheid.
Wij ontvangen zelf een specifieke uitkering (SPUK) voor de leerroutes van de
Wi2021. Deze moeten we verantwoorden via de Sisa bijlage bij de jaarrekening.
Daarnaast ontvangt centrumgemeente Nijmegen de aanvullende middelen; ook
als een SPUK. Nadere informatie over de Sisa-verantwoording en de verhouding
tussen de middelen in de lokale en regionale SPUK ontbreekt echter. Deze
informatie was op het moment van het opstellen van deze beslisnota nog niet
beschikbaar. Zodra die er wel is kunnen we daadwerkelijk aan de slag met het
opstellen van de overeenkomst.
5. De kosten voor de projectleider en het contractbeheer en –management wordt
naar rato verdeeld onder de regiogemeenten
De totale kosten voor de projectleider, het contractbeheer en –management en de
subsidieafhandeling van de onderwijsroute is door het ROB begroot op €102.000,Deze kosten zijn als volgt onderverdeeld:
Omschrijving
Projectleiderschap
Contractbeheer en - management
Overige werkzaamheden / onvoorzien
Subsidieverlening onderwijsroute
Totaal

Begroot in €
50.000
25.000
25.000
2.000
102.000

De totale kosten worden naar rato van inwoneraantal in rekening gebracht bij alle
gemeenten uit het Rijk van Nijmegen. Voor de gemeente Wijchen is dit een
bedrag van €13.260,-.
Tegenargumenten en risico’s
Niet van toepassing.
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Financiële gevolgen
Voor de uitvoering van het projectleiderschap, het contractbeheer en –management én
de afwikkeling van de subsidie voor de onderwijsroute, is door het ROB een bedrag
begroot van €102.000,-.
Dit bedrag wordt, naar rato, in rekening gebracht bij alle regiogemeenten in de regio Rijk
van Nijmegen. Dit wordt gedaan op basis van inwoneraantal. De kosten voor de
gemeente Wijchen bedraagt €13.260,-.
Gemeente

inwoners

aandeel

Berg & Dal

34.798

11%

11.220,-

Beuningen

25.882

8%

8.160,-

Druten

18.797

6%

6.120,-

Heumen

16.486

5%

5.100,-

7.806

2%

2.040,-

176.731

55%

56.100,-

40.951

13%

13.260,-

321.451

100%

102.000,-

Mook &
Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Totaal

Kosten in €

De kosten voor de gemeente Wijchen voor de regionale projectleider, het contractbeheer,
-management en afwikkeling van de subsidie voor de onderwijsroute, dekken we uit de
uitvoeringskosten die wij krijgen van het Rijk.
Het uitvoeringsbudget in Wijchen bedraagt in 2022 €119.837. Hier ligt een claim op van
€ 76.858 voor de inzet van een consulent inburgering en, middels dit voorstel, een claim
van €13.260 voor het regionale contractbeheer.
Communicatie
De uitkomst van uw besluit deel ik met de gemeente Nijmegen waarna vervolgstappen in
gang gezet kunnen worden.
Inwonersparticipatie
Niet van toepassing.
Uitvoering of Vervolgstappen
Bij een positief besluit voert de gemeente Nijmegen alle vervolgstappen voor ons uit. Een
medewerker van de gemeente Wijchen neemt deel aan de regionale projectgroep
W12021. Met deze deelname blijft de inbreng van de gemeente Wijchen regionaal
gewaarborgd.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies

Pagina 4 van 4

