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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1.  Met ingang van 1 oktober 2012 geen inburgeringsvoorzieningen meer aanbieden aan vrijwillige 
inburgeraars. 

2. Daartoe de Verordening tot wijziging van de Verordening Wet inburgering Stichtse Vecht 
vaststellen.  

 
Samenvatting 
 
Het college biedt aan inburgeringsplichtige inwoners voorzieningen aan die moeten bewerkstelligen, dat 
zij in staat zijn om het inburgeringsexamen af te leggen en te behalen. Dit is geregeld in de Wet 
inburgering. In die wet is tevens in een kan-bepaling de mogelijkheid opgenomen, dat het college 
voorzieningen aanbiedt aan zogenaamde vrijwillige inburgeraars (artikel 24a). Inburgeringsplichtig is 
iemand die, naast andere voorwaarden, zich vanuit een niet Europees land in Nederland vestigt. Een 
vrijwillige inburgeraar is daarmee iemand, die niet de plicht tot inburgeren heeft, vaak uit een Europees 
land afkomstig is of reeds in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, maar wel de wens te kennen 
geeft om een inburgeringsvoorziening (inburgeringstraject of taalcursus) te volgen en het 
inburgeringsexamen af te leggen. 
De Wet inburgering gaat echter met ingang  van 1 januari 2013 ingrijpend wijzigen. In het wetsontwerp 
wordt de rol van de gemeente tot nul teruggebracht en is er vanaf dat moment dus geen mogelijkheid 
meer om nieuwe voorzieningen aan te bieden. Ook stopt per 1 januari 2014 de financiering door het rijk 
voor de gemeente, zowel op programma- (participatiebudget) als apparaatsniveau (uitvoeringskosten). De 
nieuwe wet biedt in plaats daarvan een stelsel van sociale leningen (studiefinanciering) en legt dus de 
verantwoordelijkheid geheel bij de inburgeraar om hiervan al dan niet gebruik te maken. Overigens is dit 
wetsontwerp niet controversieel verklaard. 
  
Belangrijk is de vraag of de gemeente op dit moment nog nieuwe voorzieningen móet aanbieden en zo ja 
aan wie.  
In de wet is een aanbod aan inburgeringsplichtigen als een verplichting voor de gemeente neergelegd en 
een aanbod aan vrijwillige inburgeraars, de groep die niet hoeft in te burgeren maar die hiervoor toch om 
welke reden dan ook een motivatie aan de dag legt,  als een bevoegdheid van de gemeente. Aan 
verplichte inburgeraars móet dus een voorziening worden aangeboden, aan vrijwillige inburgeraars mág 
een aanbod worden gedaan.  
In 2011 is gebleken, dat de categorie vrijwillige inburgeraars in toenemende mate 
inburgeringsvoorzieningen aanvraagt. Voor de gemeente ontstaat hierdoor het risico, dat de kosten die 
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met de inburgering gepaard gaan straks niet meer gedekt kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld de 
beschikbare middelen alleen nog maar in te zetten voor de verplichte inburgeraars en niet langer meer 
gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om ook vrijwillige inburgeraars een voorziening aan te 
bieden. 
 
 
Bijlagen 

- De thans in werking zijnde Verordening Wet inburgering Stichtse Vecht is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
 
Harmonisatie 
Harmonisatie is hier niet aan de orde. De verordening was in januari 2011 reeds in geharmoniseerde vorm 
door de raad vastgesteld. 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het voorstel beoogt begrotingsoverschrijding op het terrein van inburgering te voorkomen door de 
beschikbare middelen slechts in te zetten voor de doelgroep, die moet voldoen aan een wettelijke 
verplichting, namelijk de inburgeringsplichtigen. 
 
Argumenten 
Het belangrijkste argument is financieel van aard: de middelen zullen in 2013 niet meer de ruimte bieden 
om substantiële aantallen aanvragers een aanbod te kunnen doen, zeker niet als bedacht wordt dat de 
trajecten doorlopen in 2014 en misschien 2015, jaren waarin de gemeente in het geheel geen 
rijksmiddelen voor inburgering meer zal ontvangen. 
 
Kanttekeningen 
Gevolg van het voorgestelde besluit is dat wij mensen met een positieve motivatie niet langer kunnen 
ondersteunen. 
 
Communicatie 
De bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de verordening moet bekend 
worden gemaakt in de regionale bladen met een verwijzing naar de inzagemogelijkheid van de nieuwe 
verordening. 
 
“Gemeente beëindigt voorzieningen voor vrijwillige inburgeraars” 
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 oktober  2012 besloten dat vrijwillige inburgeraars met 
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012 niet meer gebruik kunnen maken van een door de gemeente 
betaalde inburgeringsvoorziening. Dit besluit heeft te maken met het afbouwen van het budget, dat het 
ministerie jaarlijks aan de gemeenten voor de inburgering ter beschikking stelt. Op 1 januari 2013 zal naar 
verwachting een nieuwe wet inburgering in werking treden, waarbij het inburgeringstraject door de 
nieuwkomer zelf gefinancierd moet worden met behulp van een stelsel van studieleningen. De afbouw van 
het budget is een voorbereiding van die nieuwe regeling”.  
De Verordening Inburgering is aan dit nieuwe beleid aangepast en wordt in zijn gewijzigde vorm op de 
informatiepunten in Maarssen en Loenen aan de Vecht ter inzage gelegd”. 
 
Financiën en risico’s 
De middelen waarmee inburgeringsvoorzieningen kunnen worden bekostigd worden jaarlijks door het rijk 
toegevoegd aan het participatiebudget, waarmee naast inburgering ook re-integratietrajecten en 
volwasseneneducatie worden bekostigd. Dit aandeel wordt zoals reeds gezegd, afgebouwd tot nihil in 
2014. Echter zullen tot het laatste moment nog trajecten gestart –en dus aangeboden- moeten worden, 
namelijk van inburgeringsplichtige statushouders. Vooralsnog is onduidelijk of voor die groep in 2014 nog 
middelen beschikbaar zullen komen. Naar schatting zal het gaan om een aantal van 10 a 15 trajecten, die 
in 2014 zullen doorlopen na de start in 2013. Dit betekent een kostenpost van circa € 25.000. 
 

Pagina 2 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 3 van 3 

Vervolg 
Uw raad zal op de hoogte worden gebracht van de exacte inhoud en gevolgen van de nieuwe Wet 
inburgering wanneer die in werking treedt. 
 
28 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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