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Reactie op brief 24 juni 2020 over inburgering

Geachte heer Van Zutphen,

Ik wil u bedanken voor uw brief van 24 juni jl. (uw kenmerk: 2020.14171) waarin
u de oproep doet om ervoor te zorgen dat gemeenten en andere
uitvoeringsinstanties ook voor de huidige inburqeraars een persoonsgerichte
aanpak bieden zoals dat voor de nieuwe inburgeraars onder de nieuwe wet het
geval zal zijn. Ik stuur u hierbij een korte reactie op uw oproep.

Ik ben het met u eens dat de groep inburgeraars die met ingang van de nieuwe
wet op 1 juli 2021 inburgeringsplichtig blijft onder de Wet inburgering 2013
aandacht behoeft. Ik wil vooral samen met gemeenten kijken hoe deze groep
extra kan worden ondersteund met een zo veel mogelijk op de persoon gerichte
aanpak. Zoals u heeft opgemerkt in uw brief ben ik met de VNGovereengekomen
om voor de begeleiding van deze inburgeringsplichtigen vanaf 2021 een bedrag
van cumulatief ( 25,5 mln. beschikbaar te stellen. In de gesprekken met de VNG
over de invulling van deze middelen wil ik kijken hoe dit het beste past in het
kader van bovengenoemd streven. Een deel van de middelen zal in ieder geval
worden gebruikt voor de begeleiding en ondersteuning van de meest kwetsbare
groep onder het huidige stelsel: de zogenaamde ELIP-groep (Einde Lening nog
Inburgeringsplichtig) .

Daarnaast wil ik samen met de VNG kijken hoe mijn ministerie gemeenten kan
stimuleren en ondersteunen in een dergelijke aanpak. De informatievoorziening
vanuit DUO aan gemeenten is daar een voorbeeld van. Ik zoek naar praktische
mogelijkheden om de informatiepositie van gemeenten binnen het huidige stelsel
te versterken, omdat de juridische mogelijkheden daaromtrent beperkt zijn. Een
voorbeeld hiervan wordt op dit moment toegepast in de huidige ELIP-aanpak.
Sinds juni jl. hebben gemeenten de mogelijkheid om op basis van gegevens vanuit
DUOzelfstandig inzicht te krijgen in de omvang van de ELIP-doelgroep in de eigen
gemeente. Indien de gemeente aan de slag wil met deze ELIP-groep, kunnen deze
inburgeraars via een brief vanuit DUOworden gestimuleerd om zich te melden in
hun gemeente voor extra begeleiding of advies in hun inburgeringstraject. Deze
brief bevat tevens een bijlage met de inburgeringsgegevens van de betrokkene die
voor gemeenten relevant zijn voor eventuele verdere begeleiding of advies. Deze
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bijlage kan door de betrokkene zelf worden gedeeld met de gemeente. Via
praktische maatregelen als deze, kunnen gemeenten snel aan de slag en kan er
op grond van de individuele situatie van inburgeraars bezien worden wat nodig en
mogelijk is om te zorgen dat alsnog aan de inburgeringsplicht wordt voldaan. In
aanvulling wil ik de kennisoverdracht tussen gemeenten stimuleren. Op basis van
de huidige ELIP-aanpak wordt bijvoorbeeld, in samenwerking met DUO en Divosa,
een handreiking opgesteld, waarmee gemeenten worden qemforrneerd over de
mogelijkheden en succesvolle onderdelen van de ELIP-aanpak. Op een dergelijke
wijze wil ik ook vanaf 2021 gemeenten stimuleren en in staat stellen om actief
met de groep inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel aan de slag te gaan.
Met als doel dat deze groep beter wordt ondersteund en uiteindelijk zo snel
mogelijk voldoet aan de inburgeringsplicht.

Samen met andere uitvoeringspartners is de afgelopen jaren sterk ingezet op het
verbeteren van de kwaliteit van taalonderwijs en het tegengaan van fraude. Voor
een laatste stand van zaken hieromtrent verwijs ik u naar de laatste
uitvoeringsbrief inburgering die ik in juli jl. naar de Tweede Kamer heb qestuurd-.
De ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteit van taalonderwijs en fraude zullen
door mij en de uitvoeringspartners ook na 1 juli 2021 worden gevolgd. Afhankelijk
van deze ontwikkelingen zullen er, indien nodig, aanvullende maatregelen worden
getroffen.

In uw brief geeft u aan het einde aan dat u de ontwikkelingen omtrent de huidige
groep inburgeringsplichtigen zult blijven volgen en dat u daarover graag met mij
in gesprek blijft. Ik ga een vervolggesprek graag met u aan.

Hoogachtend,
lale Zaken

1 TweedeKamervergaderjaar2019-2020, 32824, nr. 303
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