Onderwerp:

Motie Aandachtspunten Inburgering 2021

De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 16 februari sprekend over de motie
(vreemd aan de agenda) Actieplan Inburgering 2021.
Inleiding / bestuurlijke achtergrond
Op 2 juli 2020 is, op voorstel van de minister van Sociale Zaken, de wet voor een nieuw
inburgeringsstelsel aangenomen door de Tweede Kamer; de Wet Inburgering 2021. De Eerste
Kamer heeft op 1 december 2020 ingestemd met de Wet Inburgering 2021. De nieuwe wetgeving
ziet er op toe dat de regie over het inburgeren wordt gedecentraliseerd naar gemeenten,
waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd. Daarnaast worden er strengere eisen gesteld
aan het taalniveau van asiel statushouders. Dit betekent dat er in het kader van inburgeren in de
Nederlandse samenleving meer taken in handen komen van de gemeente Langedijk. De
gemeente dient zich hier bij voorbaat zo goed mogelijk op voor te bereiden. Deze motie definieert
een aantal beleidskaders voor de uitvoering.
De vrije keuze die statushouders hebben in het selecteren van een taalschool komt te vervallen.
In plaats daarvan dienen gemeenten te gaan samenwerken met les-aanbieders die verplicht een
landelijk keurmerk dienen te hebben. Tevens wordt de taaleis verhoogd van A2 naar B1, wat als
gevolg heeft dat de inburgeraars zich de Nederlandse taal beter eigen zullen maken en beter
kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.
Op basis van een intake zal een Plan Inburgering en Participatie (PIP) tot stand komen. In het
PIP staan afspraken over o.a. taal, arbeidservaring, zelfredzaamheid en de zorgbehoefte.
Hierdoor heeft de gemeente inzicht in het inburgeringstraject van ieder individu en kan dit waar
nodig worden bijgestuurd. Op basis van behaalde resultaten in het PIP keert de gemeente de
eerste 6 maanden leefgeld uit, wat een extrinsieke prikkel geeft en daarmee bijdraagt aan betere
en snellere inburgering.
Het college heeft de “Leidende uitgangspunten veranderopgave inburgering van de Regio
Alkmaar” aan de Raad van Langedijk toegezonden. De indieners gaan er van uit dat er geen
ingrijpende van deze uitgangspunten zullen plaats vinden.
Beoogde effecten
Verkrijgen van inzicht in de voorbereide werkwijze en beïnvloeding van de lokale werkwijze
Aanvulling Langedijk van de regionale uitgangspunten
De nieuwe wet Inburgering is voortgekomen uit de problematieken in de huidige aanpak die een
goede inburgering in de weg staan en daarmee de volwaardige deelname van statushouders aan
de Nederlandse maatschappij. Op dit moment zijn er een aantal punten die volgens de indieners
extra aandacht behoeven.
Punt 1.
Tijdens het opstellen van het Plan Integratie en Participatie dat voor iedere statushouder moet
worden opgesteld wordt uitgegaan van de taalbeheersing, een arbeidscomponent en het
Participatieverklaringstraject (PVT). Gedurende dit PVT leren de inburgeraars over de
kernwaarden van de Nederlandse samenleving, module kennis van de Nederlandse
maatschappij ( KNM ). In deze module, of extra module moet uitgebreid aandacht gegeven
worden aan de vrijheden en verantwoordelijkheden die wij in Nederland genieten.
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Punt 2.
Iedereen moet mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Daarom is er bijzondere
aandacht voor de activatie en participatie van vrouwen, om hun (economische) zelfstandigheid
te bevorderen
Punt 3.
In de nieuwe wet Inburgering is er sprake van ontzorgen in de eerste 6 maanden op financieel
gebied, het betalen vaste lasten uit de bijstand en het verstrekken leefgeld. Wanneer
statushouders onvoldoende in staat worden geacht om financiën zelf te regelen kan deze
periode van ontzorging diverse malen worden verlengd, waardoor de gemeente controle houdt
over de financiën. Hierdoor worden schulden voorkomen en kunnen de statushouders meer
inspanningen in hun inburgering steken waardoor de kansen van de statushouder toenemen
voor een volwaardige deelname aan de Langedijker samenleving. Om deze reden stellen de
indieners voor dat de gemeente deze periode van ontzorging verlengt wanneer de
vorderingen van de inburgeraars daar aanleiding toe geven.
Punt 4.
De brede intake is een onderzoek naar mogelijkheden die de statushouder heeft om aan zijn
of haar inburgeringsplicht te voldoen. Daarin is de vormgeving van deze brede intake
belangrijk. Dit omvat bijvoorbeeld de leerbaarheid voor taalniveau. Als de inburgeraar geschikt
geacht wordt voor Route taalniveau B1 zou de gemeente extra maatregelen moeten nemen
als het gewenst taalniveau niet gehaald dreigt te worden .
Punt 5.
Bij uitzondering kunnen inburgeraars boven de 28 jaar aanspraak maken op de
onderwijsroute, indien dit direct en aantoonbaar bijdraagt aan de kans op duurzaam werk.
Punt 6.
Diverse groepen zijn uitgesloten van de plicht tot inburgering, maar hebben wel een afstand
tot de Nederlandse maatschappij en of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. De
inburgeringscursus zou ook hun aangeboden moeten worden voor vrijwillige deelname en kan
mogelijk als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering beschouwd worden
Beslissingen
Het college wordt verzocht om:
de extra uitgangspunten zoals gepresenteerd in deze motie in de verordening voor de
uitvoering van de Wet Inburgering 2021 te verwerken
jaarlijks aan de Raad een rapportage te verstrekken over de uitvoering van de Wet
inburgering.
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