Raadsplein besluitvormend
Datum 1

oktober 2018

onderwerp

Beantwoording artikel 45 vragen van D66 over Nieuw
inburgeringsbeleid
portefeuillehouder Klaas Sloots
informant

Gerritsen, Noortje

medeopstellers
afdeling

Sociale Wijkteams

bijlagen

Voorstel: Informatienota beantwoording artikel 45 vragen van D66
over Nieuw inburgeringsbeleid
Bijlage: D66 - Nieuwe inburgeringsbeleid

Voorgesteld besluit raad
kennis te nemen van:
De beantwoording door het college van de artikel 45 vragen van de D66 fractie over het
nieuwe inburgeringsbeleid voor statushouders

Voorstel

Pagina 1 van 1

voorstel
Informatienota voor de raad
Datum

3 september 2018

Onderwerp
Versienummer

Beantwoording artikel 45 vragen: nieuwe inburgeringsbeleid statushouders

Portefeuillehouder

Sloots

Informant
Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

Noortje Gerritsen
SWT
06 5234 1543
n.gerritsen@swt.zwolle.nl
Vragen D66 over nieuwe inburgerinsgeleid

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording door het college van de artikel 45 vragen van de D66 fractie over het nieuwe
inburgeringsbeleid voor statushouders.
Inleiding
Op 9 juli jl. heeft de D66-fractie artikel 45 vragen gesteld aan het college. In deze informatienota leest u
de beantwoording daarvan.

Vraag 1. Heeft het college in al een richting bij wie de taken voor het maken van het PIP en begeleiden
van nieuwkomers belegd zullen worden?
Antwoord college: Het college heeft in de afgelopen tijd al ervaring opgedaan met een soortgelijke
werkwijze. Daarbij wordt na een screening met een NOA-assessment een persoonlijk plan van aanpak
wordt opgesteld dat overeenkomt met het PIP (persoonlijk inburgeringsplan). Deze taken zijn belegd bij
een integraal team waarin mensen vanuit verschillende onderdelen van de organisatie met kennis en
ervaring op gebied van statushouders en inburgering (vooral SWT en WRA) samenwerken. Omdat de
ervaringen met deze aanpak positief zijn denkt het college bij de uitvoering van de nieuwe
inburgeringswet in 2020 ook in deze richting.

Er zijn kritische geluiden ten aanzien van de norm taaleis, men is bang dat nog meer mensen de norm
niet zullen halen. Extra ondersteuning kan gewenst zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
nieuwkomers de inburgeringscursus met succes kunnen afronden.
Vraag 2: Wat is de opvatting van het college hierin?
Antwoord college: Wij vinden het een mooi streven om in te zetten op het halen van een zo hoog
mogelijk taalniveau (B2). Wij weten ook dat het niet alle statushouders zal lukken om dat taalniveau
ook te halen. Daarom vinden wij het positief dat er mogelijkheden komen om op verschillende niveaus
in te burgeren, gericht op wat nodig is om zo goed mogelijk in de Nederlandse samenleving te kunnen
integreren.
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Voor wie niet kan voldoen aan de B1 taaleis is er straks ook een praktische route, de ‘Z’ route,
zelfstandig met taal die gericht is op het actief functioneren in de eigen leefomgeving. Dat kan werk zijn
en ook het volgen van een opleiding of het bieden van mantelzorg zijn actieve bijdrages aan de
samenleving. Hoewel de overheid inzet op de B1-route als hoofdroute voor inburgering, laat
(onderzoeks-) kennis zien dat deze praktische route veel beter aansluit op wat de meeste migranten
nodig hebben.
Vraag 3: Wat is de opvatting van het college in deze?
Antwoord college: Wij vinden het positief dat het onder de nieuwe Inburgeringswet niet meer mogelijk
zal zijn om ontheffing te krijgen voor het inburgeringsexamen, waardoor een substantieel deel van de
statushouders nu onvoldoende Nederlands leert om goed in de maatschappij te kunnen participeren.
De ‘Z-route’ die in plaats daarvan komt willen we zodanig invullen dat statushouders tenminste goed
kunnen participeren in de Zwolse samenleving.

Vraag 4: Hoe wil het college dit traject vormgeven?
Antwoord college: Wij willen een programmatische aanpak vormgeven met een integraal team waarin
we statushouders direct als ze Zwolle binnenkomen gaan screenen, een persoonlijk plan van
aanpak/PIP opstellen en bespreken en vervolgens een traject inzetten dat aansluit bij de
mogelijkheden van de statushouder in kwestie. Dit traject kan verschillende vormen van inburgering
bevatten. En als het even kan tegelijkertijd vakgerichte scholing en werkervaring, omdat dat in de
praktijk het beste werkt om de taal te leren en om aan het werk te komen.

Vraag 5. Waar zullen (naar verwachting) deze taken worden belegd?
Antwoord college: Om de regierol op inburgering die de gemeente in de nieuwe Inburgeringswet krijgt
vorm te geven denken aan het bij vraag 1 beschreven integrale team. De uitvoering van de inburgering
zal bij de inburgeringsinstituten blijven. Bij overige scholing en werkervaring zal in elk geval
WRA/WEZO betrokken zijn en bij maatschaeppelijke participatie SWT.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat handhaving niet de oplossing is, maar preventie en inzetten
op het ondersteunen bij de hulp-of ondersteuningsvraag van de handhaving.
Vraag 6. Deelt het college deze mening?
Antwoord college: Ja, het college deelt deze mening.

Vraag 7: Wat zijn de mogelijkheden om in Zwolle de werkwijze van handhaving naar preventie te
wijzigen?
Antwoord college: In de huidige handhaving heeft de gemeente een beperkte rol die eenvoudig
gewijzigd kan worden. Hoe wij de preventieve werkwijze willen vormgeven is beschreven bij vraag 4.
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Vraag 8: Heeft het college inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van dit nieuwe beleid voor de
gemeente Zwolle?
Antwoord college: De minister zegt hierover: “De combinatie van extra middelen én het geld dat nu al
beschikbaar is voor inburgering en aanverwante domeinen vormt de harde bovengrens voor de
bekostiging van de nieuwe praktijk.” Wat dit precies voor Zwolle betekent is nog niet bekend.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-09-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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