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Nieuwe inburgeringsbeleid

Geacht college,
Het kabinet heeft onlangs op hoofdlijnen het nieuwe inburgeringsbeleid geschetst. Vanaf 2020 zijn
nieuwkomers niet langer zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringscursus, maar zijn gemeentes dat
weer, zoals in de situatie voor 2013. Dit na evaluaties en onderzoeken waaruit is gebleken dat het
huidige stelsel van inburgering te ingewikkeld en niet effectief is. De begeleiding van nieuwkomers
schoot te kort en malafide aanbieders van inburgeringscursussen hadden vrij spel, waardoor
nieuwkomers de taal niet (binnen de gestelde termijn) leerden en zaten opgescheept met een schuld
van € 10.000,-.
Het nieuwe beleid heeft als doel dat nieuwkomers meteen aan het werk kunnen gaan en ondertussen
de taal te leren. Ook wanneer nieuwkomers een minder hoog taalniveau hebben, is alles erop gericht
dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Werk is daarbij sleutelwoord.
Zoals aangekondigd is het nieuwe beleid op een aantal onderdelen anders ingericht:
De gemeente gaat inburgeringscursussen inkopen;
Nieuwkomers krijgen als onderdeel van het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP)
een inburgeringstraject aangeboden. Waarbij de inburgeringsplicht om binnen drie jaar
geslaagd te zijn voor het inburgeringsexamen overeind blijft. Omdat niet iedereen aan die eis
kan voldoen, wordt in het PIP leerniveau en leerroute vastgelegd;
Het leenstelsel waar inburgeraars de inburgeringscursus mee betalen, wordt afgeschaft;
De taaleis wordt verhoogd (van A2 naar B1) om de kans op een baan te vergroten.
Tegenover deze extra begeleiding staat dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker
en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
De minister wil dat statushouders vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering.
Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden, wat betekent dat gemeenten in de eerste
periode voor statushouders zaken als huur en kosten voor verzekeringen vanuit de bijstand gaan
betalen. De duur van deze ondersteuning verschilt per individu en wordt vastgelegd in het PIP.
Vragen:
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?
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.
2. Wat is de opvatting van het college hierin?
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.
3. Wat is de opvatting van het college in deze?
4. Hoe wil het college dit traject vormgeven?
5. Waar zullen (naar verwachting) deze taken worden belegd?

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.
6. Deelt het college deze mening?
7. Wat zijn de mogelijkheden om in Zwolle de werkwijze van handhaving naar preventie te
wijzigen?
8. Heeft het college inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van dit nieuwe beleid voor de
gemeente Zwolle?
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