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Uitvoeren pilots uit het pilotprogramma Veranderopgave inburgering

Voorstel

1. In te stemmen met deelname aan het convenant tussen het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten Nederweert en Weet ter uitvoering van
een pilot in het kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen
het thema Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP);

2. In te stemmen met deelname aan het convenant tussen het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert ter
uitvoering van een pilot in het kader van het pilotprogramma Veranderopgave
Inburgering binnen het thema Duale trajecten;

3, In te stemmen met het convenant tussen de gemeenten Cranendonck, Nederweert
en Weert en participerende samenwerkingspartijen ter uitvoering van de pilots in
het kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen de thema's
Brede intake, Plan Inburgering en Participatie en Duale trajecten;

4. Wethouder Van den Heuvel volmacht te verlenen om namens de gemeente Weert
de drie convenanten onder 1,2 en 3 te ondertekenen;

5. In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief 'Uitvoeren van de
pilots in het kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering'.

Inleiding

In de collegevergadering van 28 mei 2019 hebt u besloten twee subsidieaanvragen in te
dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kader van
het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Op 16 juli 2019 ontvingen wij het
positieve nieuws dat onze aanvragen voor pilotfinanciering gericht op het thema Brede
intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PiP) en het thema Duale trajecten
zijn gehonoreerd. Dit betekent dat we per direct uitvoering moeten gaan geven aan de
pilots. Voor de uitvoering ontvangt de gemeente Weeft als hoofdaanvrager voor de pilot
gericht op het thema Brede intake en PIP € 120.000 (medeaanvrager is de gemeente
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Nederweert) en de gemeente Nederweert ontvangt als hoofdaanvrager voor de pilot
gericht op het thema Duale trajecten € 275.000 (medeaaRvragers zijn gemeenten
Cranendonck en Weert).

Beoogd effect/doel

Er wordt per direct uitvoering gegeven aan twee pilots in het kader van de
Veranderopgave Inburgering gerictrt o¡.r heL Lhenra ßrede irttake en PIP en lret tlrenra
Duale trajecten. Hierdoor anticiperen we op het nieuwe inburgeringsstelsel dat naar
verwachting op 1januari202L in werking treedt. Specifiek per pilot is het effect tot 31-12-
2020 dat:
. 30 nieuwkomers gekoppeld aan de gemeenten Weert en Nederweert een brede intake

krijqen. Op basis van de opgehaalde informatie wordt voor de nieuwkomer een Plan

Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Het PIP heeft de focus op
maatschappelijke participatie (inclusief arbeidsparticipatie) en bevat
aanknopingspunten voor minimaal de periode van maatschappelijke begeleiding, het
Participatieverklaringstraject, een periode van ontzorging en de gekozen
inbu rgeringsroute;

t 4O nieuwkomers woonachtíg in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert een
duaal traject volgen op maat. Gedurende het traject doen de nieuwkomers
werkervaring op, volgen ze inburgeringslessen, krijgen ze aanvullende
taalonclersteuning, worden ze intensief begeleid op de werkvloer door een jobcoach en

een buddy en is er aandacht voor andere levensgebieden (zoals gezondheid, gezin,

financiën).

Argumenten

1. In het convenant staan afspraken tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten
Nederweert en Weert ter uitvoering van een pilot in het kader van het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering binnen het tÍterrta Brede intake en PIP.

Om de voorgenomen samenwerking tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten
Nederweert en Weert kracht bij te zetten is een aantal afspraken gemaakt die zijn
vastgelegd in het convenant onder bijlage 1.

2. In het convenant staan afspraken tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert ter uitvoering van een pilot in het kader van het
pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen het thema Duale traiecten.
Om de voorgenomen samenwerking tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert kracht bij te zetten is een aantal afspraken
gemaakt die zijn vastgelegd in een convenant onder bijlage 2.

3. In het convenant staan afspraken tussen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en
Weert en de participerende samenwerkingspartijen ter uitvoering van de pilots in het
kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen de thema's Brede
intake, PIP en Duale trajecten.
Het uitvoeren van de pilots kunnen en willen we niet zonder onze lokale
samenwerkingspartners. We hebben onder andere de samenwerking nodig van
Werk.Kom, inburgeringsaanbieders en partners uit zorg- en welzijn. Om deze
samenwerking kracht bij te zetten is een aantal afspraken gemaakt die zijn vastgelegd
in een convenant onder bijlage 3. De gemeenten zijn voornemens dit convenant
samen met de participerende samenwerkingspaftners op 19 september 2019 te
ondertekenen.

4. Om de convenanten te laten tekenen door de verantwoordelijk wethouder dient een
volmacht te worden verleend.
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Het college is bevoegd om volmacht te verlenen aan wethouder Van den Heuvel voor
het ondertekenen van de convenanten. Zie bijlage 4 voor het volmachtsbesluit.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Als hoofdaanvrager ontvangt de gemeente Weert voor de pilot Brede intake en PIP
€ 120.000. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van de pilot binnen de gemeenten
Nederweert en Weert, waarbij verantwoording van de volledige lasten en baten in de
jaarrekening 2079 van de gemeente Weert plaatsvindt. Mocht in 2019 niet het volledige
subsidiebedrag worden uitgegeven dan wordt voor het restantbedrag een
overhevelingsvoorstel ingediend in de slotwijziging 2019. Het beschikbare subsidiebedrag
is taakstellend voor de uitgaven die in het kader van de pilot worden gedaan.

Het bedrag van € 275.000 voor de pilot Duale trajecten ontvangt de gemeente Nederweert
als hoofdaanvrager en wordt volledig daar verantwoord.

Gemeenten verantwoorden zich aan de gemeenteraad over de inzet van de middelen. Er is
geen sprake van terugvordering van financiële middelen naaraanleiding van de evaluatie.
De uitkomsten van de evaluatie zullen ook anderszins geen negatieve financiële gevolgen
hebben voor de (hoofd-)aanvragers.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Vanuit het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering wordt door de gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert gedurende de pilotperiode, tot uiterlijk 1 maart 2021,
een stuurgroep en projectgroep ingericht. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd de
verantwoordelijk wethouders van de drie gemeenten. In de projectgroep de
beleidsverantwoordelijke en uitvoerend verantwoordelijke ambtenaren van de drie
gemeenten en de projectleider die de gemeente Nederweert werft voor de coördinatie van
de pilot Duale trajecten, eventueel aangevuld met participerende samenwerkingspartners.
De pilot Brede intake en PIP wordt door de gemeenten binnen de bestaande formatie
uitgevoerd samen met de participerende samenwerkingspartners. De coördinatie wordt
ondergebracht binnen de bestaande beleidsformatie van de gemeente Weet. Voor de pilot
Duale trajecten wordt door de gemeente Nederweert een projectleider geworven. Hier is
rekening mee gehouden in de begroting van de pilot behorende bij de subsidieaanvraag.

Het Ministerie van SZW, gemeenten en participerende samenwerkingspartners hechten
belang aan een evaluatie van de pilots en het bijdragen aan kennisdeling met andere
gemeenten en een lerend stelsel. Het Ministerie van SZW laat een evaluatie uitvoeren om
lessen te kunnen trekken ten behoeve van de verdere inrichting en implementatie van het
nieuwe stelsel en om gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties van het nieuwe stelsel
te faciliteren. Voor de pilot Brede intake en PIP is de Significant Groep door het Ministerie
van SZW aangewezen om de evaluatie uit te voeren en voorde pilot Duale trajecten
Regioplan.

Communicatie/ participatie

De raad wordt middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief geïnformeerd. Verdere
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communicatie vindt plaats vanuit de stuurgroep en projectgroep in afstemming met het
Ministerie van SZW en de participerende samenwerkingspartners.

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Beeck, Teamleider Zorg & Participatie, OCSW
Ümügül Taslm, Teamlelder Participatie. WIZ
Maurice Lamers. vanaf 1 september 2OL9 beleidsadviseur Sociaal Domein, OCSW
Patricia Vos, Beleidsadviseur financiën, Financiën
Marie-Lou Rosbergen, Juridisch beleidsadviseur, OCSW

E_¡tern:
Rachel Smeelen, beleidsmedewerker Sociaal Domein, gemeente Nederweert
Mirjam de Gruijter, beleidsmedewerker Werk en Inkomen, Samenwerking A2-gemeenten
Sanne Kos, projectleider pilotprogramma Veranderopgave Inburgering, Ministerie van
SZW.

Bijlagen:

1. Convenant pilot Brede intake en PIP;
2. Convenant pilot Duale trajecten;
3. Convenant participerende samenwerkingspaltners;
4. Volmachtsbesluit;
5. Concept raadsinformatie 'Uitvoeren van de pilots in het kader van het pilotprogramma

Veranderopgave Inbu rgerin g'.
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