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Aanvragen pilots uit het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering

Voorstel

1. Vast te stellen het concept plan van aanpak pilot Brede intake en Plan Inburgering en
Participatie (PIP) gemeenten Weert en Nederweert (bijlage 2);

2. Vast te stellen de begroting pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP)
gemeenten Weert en Nederweert (bijlage 3);

3. Vast te stellen het concept plan van aanpak pilot Duale trajecten gemeenten
Nederweert en Weert (bijlage 5);

4. Vast te stellen de begroting pilot Duale trajecten gemeenten Nederweeft en Weert
(bijlage 6);

5. Afdelingshoofd OCSW mandaat en machtiging te verlenen om namens de gemeente
Weert als hoofdaanvrager het aanvraagformulier pilot Brede intake en Plan
Inburgering en Participatie (PIP) te ondeftekenen;

6. Afdelingshoofd OCSW mandaat en machtiging te verlenen om namens de gemeente
Weert als medeaanvrager het aanvraagformulier pilot Duale trajecten te
ondertekenen;

7. In te stemmen met beslispunten 5 en 6 ondervoorbehoud van instemming gemeente
Nederweert.

Inleiding

Inburgering op de schop.
In de Kamerbrief 'Hoofdlijnen veranderopgave inburgering'van 2 juli 2018 kondigt de
Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan datde inburgering op de schop gaat
Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet aldus de Minister: inburgeraars doen te lang
over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de
Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt,
onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun inburgeringsplicht. De
doorgaande lijn tussen de asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt
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onvoldoende soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude
voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel
ze biedt. Hervorming is broodnodig. De hervorming is ingrijpend en raakt ieder aspect van
het huidige steisei.

Vera n dero pga ve I n bu rgeri ng.
Met het oog op een tijdige transitie van het huidige naar het nieuwe stelsel, dat naar
verwachting op 1 januari 2OZI in werking treedt, is het van belang dat gemeenten de

komende periode voldoende in staat zijn om inburgeraars met het huidige
instrumentarium te begeleiden. Van alle gemeenten wordt verwacht dat zij in aanloop
naar het nieuwe stelsel actief de rol die zij gaan krijgen oppakken zodat de huidige
inburgeraars hiervan al kunnen profiteren in hun inburgerings- en pafticipatieproces. Het
kabinet stelt daarom zowel in het jaar 2019 als in het jaar 2020 tijdelijk € 20 miljoen
beschikbaar aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars (2 x €
20 miljoen). Daarnaast zet de Minister pilots in op zeven thema's. Hiervoor is het
pilotprogramma Veranderopgave Inburgering opgesteld.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.
Een gemeente met minder dan 50.000 inwoners, waartoe Weert volgens de
procedurebeschrijving behoort, kan alleen een aanvraag voor een pilot indienen samen
met één of meer andere gemeenten. De gemeente Weert heeft voor het opstellen van een

aanvraag voor een pilot samengewerkt met de gemeente Nederweert. Gemeenten kunnen
één maal hoofdaanvrager zijn en daarnaast ook maximaal één maal medeaanvrager voor
een pilot met een ander thema, waarbij een andere gemeente hoofdaanvrager is. Per

thema worden maximaal 6 aanvragen gehonoreerd, waarvan maximaal 2 ten behoeve van
kleine gemeenten, waaftoe de gemeenten Weert en Nederweeft behorcn, maximaal 2 ten
behoeve van middelgrote gemeenten en maximaal 2 ten behoeve van grote gemeenten.

Pilotthema Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP).
Als hoofdaanvrager gemeente Weert wordt voorgesteld om een aanvraag in te dienen voor
het pilotthema Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het bedrag dat
hiervoor door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar wordt
gesteld bedraagt € 120.000. Hiervoor dienen gedurende de looptijd van minimaal 1 jaar,
ingaande augustus 2019, minimaal 20 deelnemers te hebben deelgenomen aan de pilot.

De intake neemt in het nieuwe stelsel een belangrijke plek in en geeft op individucel
niveau inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van een inburgeringsplichtige.
Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe de brede intake wordt vormgegeven,
zodatzij ditzo optimaal mogelijk kunnen vervlechten in de eigen brede structuurvan het
sociaal domein. Na afronding van de brede intake wordt op basis van de opgehaalde
informatie het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Hierin worden
per inburgeraar afspraken gemaakt over de thema's inburgering, pafticipatie, ontzorgen
en begeleiding,

Pi lotthema Dua le trajecten.
Als medeaanvrager gemeente Weert wordt voorgesteld om een aanvraag in te dienen voor
het pilotthema Duale trajecten. Het bedrag dat hiervoor door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar wordt gesteld bedraagt € 275.000. Hiervoor
dienen gedurende de looptijd van minimaal 1 jaar, ingaande augustus 2019, minimaal 15

deelnemers te hebben deelgenomen.

Inburgeraars doen het snelst volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij alszijzo
vroeg mogelijk worden geactiveerd en de taal leren op een zo hoog mogelijk niveau. Mede

daartoe is de wens dat inburgeraars vanaf het begin zowel leren als starten met
(vrijwilligers)werk en daardoor intensieve contacten hebben in een Nederlandstalige
omgeving. Dit vereist een inburgerlngstraJect dat werken en leren combineert, snel tlegittL,
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uitgaat van maatwerk en substantieel is in relatie tot het totale aantal uren per week. Als
inburgeraars de Nederlandse taal in een maatschappelijke context toepassen, zullen zij de
taal sneller leren en doordat zij al vanaf het begin maatschappelijk actief zijn, hebben ze
ook een grotere kans om een betaalde baan te verwerven.

Beoogd effect/doel

Het beoogd effect van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering van het Ministerie
van SZW is om het gaandeweg het inburgeringsstelsel te kunnen versterken. Het streven
is om een stelsel te creëren dat robuust en adaptief is. Daarmee zijn de beoogde
opbrengsten van het pilotprogramma :

. Lessen voor verdere inrichting van het inburgeringsstelsel;

. Handreikingen, beschrijvingen van best practices en tips voor gemeenten en
andere uitvoeringsorga nisaties.

De gemeenten Weert en Nederweert hebben door te kiezen in het pilotprogramma voor
het thema Brede intake en Plan Inburgering en Pafticipatie en het thema Duale trajecten
als beoogd effect additionele middelen te ontvangen om de huidige aanpak van de
gemeenten verder te ontwikkelen en naadloos aan te laten sluiten op het nieuwe
inburgeringsstelsel dat naar verwachting op 1 januari 2O2t in werking treedt.

Specifiek per pilot is het eftect dat:
. 30 statushouders gekoppeld aan de gemeenten Weert en Nederweert een brede

intake krijgen. Na afloop van de brede intake wordt op basis van de opgehaalde
informatie een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld;

. 4O nieuwkomers woonachtig in de gemeenten Nederweert en Weert een duaal
maatwerktraject volgen. Gedurende het traject wordt werkervaring opgedaan,
inburgeringslessen gevolgd, aanvullende taalondersteuning geboden, vindt
intensieve begeleiding op de werkvloer plaats door een jobcoach en een buddy en
is er aandacht voor andere levensgebieden, zoals gezondheid, opvoeding en
financiën.

Argumenten

1.1 en 3.1 De plannen van aanpak voor de pilots sluiten aan bij de Sociaal Domein brede
aanpak waarin we samen aan de slag gaan op basis van een waardengedreven
samenwerking.

In de nota: 'Samen aan de slag! Op weg naar een waardengedreven samenwerking'(ter
vaststelling in de raad van 5 juni 2019) is onze gezamenlijke opgave, omarmd door meer
dan 70 partners uit 8 verschillende stakeholdergroepen in het sociaal domein:'in 2022
zorgen wij ervoor dat iedereen meetelt, meedoet en naar eigen kracht bijdraagt. Alle
talenten komen tot ontwikkeling; voor het individu en voor de samenleving.'Deze
gezamenlijke opgave bereiken we door te handelen conform gedeelde waarden. In de
voorliggende plannen van aanpak voor de pilots wordt gehandeld conform de gedeelde
waarden en dragen we bij aan de gezamenlijke opgave.

1.2 en 3.2 De plannen van aanpak voor de pilots sluiten aan bij het beleids- en actieplan
opvang en integratie van vergunninghouders gemeente Weert.

De komst van het asielzoekerscentrum in de gemeente Weert in 2016 heeft ertoe geleid
dat de gemeente al in een vroeg stadium aan de slag is gegaan met de opvang en
integratie van de vluchtelingen. Sinds 2016 geeft de gemeente uitvoering aan het beleids-
en actieplan opvang en integratie vergunninghouders. Eind 2017 is het beleids- en
actieplan geëvalueerd en wordt wegens succes vooftgezet tot 2020. Vroegtijdig, integraal
en parallel aanbieden van dienstverlening in het kader van de integratie en participatie
van de statushouder staan centraal in het plan. Hiermee sluiten we aan op hetgeen in de
plannen van aanpak voor de pilots staat.
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2.1 en 4.1 De pilottsedragen vàn het Rijk geven een extn intpuls om nieuwkomerc
vroegtijdig, integraal en parallel dienstverlening in het kader van integratie en participatie
aan te blijven bieden.
Het beleids- en actieplarì opvang en inlegralie vàrì vèrgutrtrittglrouders plus de
bijbehorende financiering stopt einde 2019. Met het honoreren van één of beide pilots,
inclusief de bijbehorende pilotbedragen, is voortzetting van de dienstverlening deels
geborgd. Daarnaast wordt een soepele overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel
gerealiseerd.

Kanttekeningen en risico's

De kans dat de pilotaanvragen worden gehonoreerd is klein.
Voor beide aanvragen geldt dat maximaal 2 pilots in de categorie kleine gemeenten,
waartoe Weert en Nederweeft behoren, worden gehonoreerd. De verwachting is dat veel
meer kleinere gemeenten participeren in aanvragen. Vooruitlopend op het besluitvan het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet echter wel voorbereidend werk
worden verricht. Dit werk wordt niet gezien als verloren tijd bij een afwijzing aangezien de
gemeenten voornemens zijn de pilots alsnog op te starten. De behoefte is namelijk groot
om voort te borduren op het huidige beleids- en actieplan en te anticiperen op de
aankomende stelselwijziging. Uiterlijk l augustus 2019 krijgen we uitsluitsel van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien dit tot afwijzingen leidt wordt
alsnog een uitgewerkt voorstel voorgelegd aan het college op basis van beide plannen van
aanpak, inclusief een kostenraming- en dekking.

We dienèn een strakke planning tè vòlgèn.
We ontvangen naarverwachting pas 1 augustus 2019 uitsluitselvan het Ministerie van
Sociale Zaken cn Werkgelegenheid, terwijl wij in augustus wel al moeten starten met de
pilots. Er moet dus per direct tot uitvoering worden overgegaan. Het voorbereidende werk
de komende maanden maakt dit mogelijk. Een strakke planning is echter wel noodzakelijk.

We zijn voor het succes van de pilots afhankelijk van de samenwerking met andere
partjen.
We kunnen het niet alleen, we hebben de samenwerking met partners uit het brede
sociale domein nodig om succesvol te kunnen zijn. De basis voor deze samenwerking is

mede gelegd in de waardengedreven samenwerking die we binnen het programma Samen
aan de slag zijn opgestart.

De instroom van statushouders neemt af.
De taakstelling voor de huisvesting van statushouders daalt. Daarnaast wachten
asielzoekers vaak lange tijd in de opvang alvorens de procedure voor een status wordt
opgestart. Toch denken we de minimale aantallen te realiseren. Voor een deel kijken we
hiervoor ook terug naar de afgelopen twee jaar en verbreden we de doelgroep met
inburgeringsplichtige gezinsmigranten. Dit zijn bijvoorbeeld buitenlandse partners van
Nederlanders die in onze gemeenten zijn komen wonen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Per gehonoreercle pilot wordt eetr vast bedrag uitgekeerd, als bijdrcge voor de
uitvoeringskosten, de trajectkosten per deelnemer en het meewerken aan de evaluatie en
kennisdeling. Voor de pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt
een bedrag van € 120.000 euro beschikbaar gesteld en voor de pilot Duale trajecten een
bedrag van € 275.000 euro. De bedragen worden beschikbaar gesteld aan de gemeente
die als hoofdaanvrager indient. De hoogte van het bedrag is onafhankelijk van de
gemeentegrootte en onafhankelijk van de kosten die de gemeente begroot voor de pilot.

Pagina 4



Aan de gemeenten wordt gevraagd om bij de aanvraag een begroting in te dienen. De
begroting is voor beide pilots toegevoegd (bijlagen 3 en 6). Indien de pilots niet worden
gehonoreerd, wordt een uitgewerkt voorstel voorgelegd, op basis van de plannen van
aanpak, om toch van start te gaan. Dit voorstel wordt voorzien van een kostenraming en
kostendekking. Als dekking kunnen de € 20 miljoen die het kabinet zowel in het jaar 2019
als in het jaar 2O2O tijdelijk beschikbaar stelt aan gemeenten voor de ondersteuning en
begeleiding van inburgeraars (2 x € 20 miljoen) dienen. In de aankomende meicirculaire
wordt bekend gemaakt om welk bedrag het gaat voor de gemeente Weert.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De aanvragen dienen uiterlijk 31 mei 2019 om 17:00 uur bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid te zijn ingediend. Uiterlijk 1 augustus 2019 krijgen we
uitsluitsel van het Ministerie of de aanvragen zijn gehonoreerd.

In bijgevoegde plannen van aanpak voor de pilots is een planning van de te verrichten
werkzaamheden opgenomen onder E. Een evaluatie en kennisdeling is onderdeel van de
pilots.

Com m u n icatie/ participatie

Indien één of beide pilots worden gehonoreerd vindt verdere communicatie plaats.

Overleg gevoerd met

Intern

Nancy Peeters, afdelingshoofd WIZ
Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW
Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie, OCSW
Ümügül Tasim, teamleider Participatie, WIZ
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur, OCSW

Extern

Rachel Smeelen, beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Nederweert

Bijlagen:

1. Aanvraagformulier pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP)
gemeenten Weert en Nederweert;

2. Bijlage A: Plan van aanpak pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP);
3. Bijlage B: Begroting pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP);
4. Aanvraagformulier pilot Duale trajecten gemeenten Nederweert en Weert;
5. Bijlage A: Plan van aanpak pilot Duale trajecten gemeenten Nederweert en Weert;
6. Bijlage B: Begroting pilot Duale trajecten gemeenten Nederweert en Weert;
7. Procedurebeschrijving pilotprogramma Veranderopgave Inburgering
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