
Convenant tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
gemeenten Weert en Nederweert ter uitvoering van een pilot in het kader van
het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen het thema Brede
Intake/persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start: iedereen doet mee,
het liefst via betaald werk en daar moet de inburgering aan bijdragen. Dat is waar de
inzet van de inburgeraar, de overheden en andere (maatschappelijke) partners op
gericht is. Om deze doelstelling te bereiken wordt inburgering gepositioneerd als
onderdeel van het brede sociaal domein. We streven ernaar om samen te werken aan
het inrichten van een lerend stelsel en een stelsel dat echt werkt: voor het Rijk, voor de
gemeenten en bovenal voor de inburgeraars.

Om de periode voor de inwerkingtreding van de wet optimaal te gebruiken ondersteunt
het ministerie gemeenten bij het uitvoeren van pilots. Zodoende kunnen we lessen
trekken uit de bestaande gemeentelijke praktijk en nieuwe, innovatieve werkwijzen.

De pilots geven inzicht in de uitwerking van onderdelen van het nieuwe
inburgeringsstelsel in de gemeentelijke praktijk. Daarbij vinden de convenantpartners
het van belang dat in de uitvoering door gemeenten, er een samenhang is tussen de
(pilot-) activiteiten in het kader van inburgering en de andere onderdelen van het sociaal
domein. Zodat de beoogde integrale dienstverlening de inburgeraar ten goede komt. Het
komende jaar zullen we waardevolle ervaringen opdoen met de voorgenomen
activiteiten voor inburgeraars in deze gemeenten.

Het is dan ook goed dat de pilot van de gemeenten Weert en Nederweert van start kan
gaan in augustus. Uit de voorgenomen pilot van de gemeenten Weert en Nederweert
spreekt onze gezamenlijke ambitie om te bouwen aan een solide inburgeringsstelsel dat
de participatie van inburgeraars ondersteunt.

Om de voorgenomen samenwerking kracht bij te zetten maken we een aantal afspraken.

Gezamenlijke afspraken omtrent de pilot:

• Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door de
betrokkenen vanuit de gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De looptijd van de pilotactiviteiten in de betrokken gemeenten
is één jaar. Na de afronding van de pilotactiviteiten neemt het onderzoeksbureau
nog een periode de tijd om de resultaten te verwerken in het bredere evaluatie
naar het pilotthema Brede Intake/ persoonlijk Plan Inburgering en Participatie.
Het convenant eindigt na afronding van de evaluatie en wanneer dat zover is,
worden de gemeenten daarover geïnformeerd. De evaluatie wordt uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

• De hoofdaanvrager bepaalt hoe zij activiteiten wil uitvoeren die bijdragen aan de
doelstellingen, waarbij er sprake kan zijn van (regionale) samenwerking. De
hoofdaanvrager heeft deze doelstellingen en werkwijze verwoord in een zelf
opgestelde pilotaanvraag zoals bij SZW ingediend op 29 mei 2019.

• Het Rijk stelt het in de procedurebeschrijving1 vastgelegde bedrag van € 120.000
beschikbaar aan de hoofdaanvrager middels een decentralisatie-uitkering, die
wordt uitgekeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op het bij hen bekende rekeningnummer.

• Partijen hechten belang aan een evaluatie van de pilot en het bijdragen aan
kennisdeling met andere gemeenten en een lerend stelsel. Daarvoor delen de
betrokken partijen voor de evaluatie relevante gegevens.

Procedure zoals beschreven in de rc besci Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering d.d.
17 april 2019.
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• Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 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 en benut daarbij de
gegevens die de hoofdaanvrager daarvoor beschikbaar stelt.

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

Aldus overeengekomen ondertekend,

Op te

De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,

Namens deze,

Directeur Samenleving en Integratie
Drs. M. A. Roscam Abbing

Op , th/s-Gravenhage

Het College van B&W van Gemeente Weert, optredend als hoofdaanvrager,

Namens deze,

Functie:

Naam:

Ondertekening:

Opdatum ,te
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Het College van B&W van de gemeente Nederweert optredend als mede-aanvrager,

Functie:

Naam:

Ondertekening:

Opdatum ,te
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