
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 27 mei 2010  

 

Bundelnummer : 7  
 

 
 
Onderwerp  : Overhevelen extra middelen inburgering 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De extra middelen voor inburgering die in mei en juli in het gemeentefonds gestort worden beschikbaar stellen 
aan het ISWI.  

 

 
Inleiding 
Op 29 oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek besloten om met ingang van 1 januari 
2010 beleid en uitvoering met betrekking tot het Participatiebudget volledig over te hevelen naar het ISWI. 
Het participatiebudget bestaat uit de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet inburgering en het werkdeel 
van de Wet werk en bijstand. 
 
Het ISWI heeft op verzoek van de minister van WWI besloten om in 2010 voor een groter aantal mensen 
dan ‘verplicht’ inburgeringstrajecten te verzorgen. In plaats van 57 trajecten gaat het ISWI voor 73 trajecten. 
Het betreft dan het aandeel in de inburgering van de gemeente Oude IJsselstreek.  
 
Bij het willen realiseren van een grotere ambitie horen hogere kosten. Daar wordt door het ministerie dan 
ook op geanticipeerd. Gemeenten die meer doen dan hun aandeel in 47.000 inburgeraars, krijgen drie extra 
budgetten uitgekeerd.  
 

September 2010 Deze gemeenten krijgen in september 2010, het volgende betaalmoment van het 
Participatiebudget, meer budget voor deze extra inburgeraars. Ca. € 5.300,= per 
extra inburgeraar. (€ 5.300 * 16 = € 84.800,=) 

Mei 2010 Daarnaast krijgen de gemeenten in mei 2010 budget voor de uitvoering van de 
inburgering. Ca. € 700,= per extra inburgeraar. (€ 700,= * 16 = € 11.200,=) 

Juli 2010 / (september 2010) Tenslotte komen de gemeenten die meer willen doen dan hun aandeel in de 
47.000 inburgeraars in aanmerking voor een bijdrage uit de knelpuntenpot. Ca.  
€ 3.800,= per extra inburgeraar. Deze middelen worden toegekend in juli als 
gemeenten per 1 juni op 40% van hun aandeel in de 47.000 zitten. Als zij dat niet 
halen hebben zij nog de mogelijkheid om per 1 september 2/3

e
 van hun totale 

ambitie te halen. Dan wordt alsnog de € 3.800,= per inburgeraar toegekend.  
(€ 3.800,= * 16 = € 60.800,=) 

  
De extra uitkering van september 2010 is een verhoging van de reguliere uitkering voor het 
Participatiebudget, deze gaat automatisch mee in de overboeking naar het ISWI. De twee andere budgetten, 
mei 2010 en juli 2010, worden in het gemeentefonds gestort en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad.  
 
Meetbaar effect 
Het ISWI wordt in staat gesteld om de extra ontvangen middelen in te zetten om de extra ambitie te 
realiseren.  
 
Argumenten 

1.1 De middelen worden ontvangen omdat het ISWI heeft uitgesproken méér trajecten te zullen 
realiseren in 2010. 
Het is logisch dat deze gelden dan ook door het ISWI worden gebruikt om deze extra trajecten te 
financieren.  

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De inkomsten ‘Participatiebudget’ zullen toenemen met circa € 84.800,=. De doorboeking naar het ISWI van 
deze rijksbijdrage stijgt met hetzelfde bedrag.  



 
De algemene uitkering aan de gemeente zal toenemen met circa € 72.000,=. Deze middelen worden 
geoormerkt en overgemaakt naar het ISWI.  
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