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Onderwerp: Ter kennisneming: lmplementatieplan "Aan de slag met inburgering"

Kennisnemen van
Het implementatieplan "Aan de slag met inburgering".

Beste raadsleden,

Samenvatting

Belangrijkste wijziging is, dat de gemeenten weer regiehouder zijn voor het traject van

inburgeren van nieuwe inwoners met een verblijfstatus. Wat blijft, is de eigen

verantwoordelijkheid van de inburgeraar om kennis te maken met onze samenleving, de

Nederlandse normen, waarden, taal én de uitdaging om zelf voor inkomsten te zorgen.Zo

lang de inburgeraar nog niet zelfstandig in zijn/haar bestaan kan voorzien, ondersteunen de

gemeenten middels een uitkering en zien toe op het volgen van een duaal traject ten einde

het inburgeringsproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen'

lnleiding

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het implementatieplan "Aan de slag met inburgering".

Per 1 janua ri 2022 geldt de nieuwe Wet lnburgering. De inburgering onder de huidige

wetgeving geeft te weinig resultaat waardoor de kans groter is dat nieuwkomers aan de

zijkant van onze samenleving komen te staan. Belangrijkste reden is, dat zonder actieve

begeleiding en toezicht minder nieuwkomers slagen om volwaardig te participeren in de

Nederlandse samenleving. Dit leidt tot langer (of altUd) afhankelijk zijn van overheidssteun.

Een ongewenste situatie voor het welzijn van betrokkenen, voor het behoud van solidariteit

met vluchtelingen en voor de gemoeide kosten (inkomen, gezondheid etc.). Ongewijzigd

blijft, dat de inburgeraar de eerste verantwoordelijke is voor zijn/haar inburgering. Eerste en

hoogste doel is, financiële onafhankelijkheid en meedoen aan de Nederlandse samenleving.

Om de succesfactor te vergroten wordt ingezet op duale trajecten.
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Van belang voor uw raad

De middelen die in het gemeentefonds worden opgenomen, zowelvoor invoering als

uitvoering, staan gereserveerd in de begroting op het budget lnburgering en blijven

beschikbaar voor dit doel. Voor Harlingen geldt, dat de reeks toeloopt naar afgerond €

51.000 per jaar. Dit is het financiële kader. Daarnaast is nog beschikbaar het budget voor

vluchtelingenwerk en asielinstroom wat De SkCrle voor ons uitvoert. Dit betreft € 39.000 per

jaar.
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Bijlagen

L. lmplementatieplan "Aan de slag met inburgeren per OL-O7-2O22"

1.1 Bijlage 1 - Lokaal: Huidige situatie in relatie tot de nieuwe wet (L2479L)

2.1 Bijlage 2 - Routekaart volledige inburgeringstraject 1124792)

3.1 Bijlage 3 - Overzicht taakvelden, uitvoering en financiering (L24793)

4.1 Bijlage 4 - Lijst met afkortingen en duiding taalniveaus (L24794)


