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1. Het college gaat akkoord met indiening van de aanvraag/prognose voor de inburgering van
”pardonners” bij het ministerie van VROM.

2. Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan .indiening van de aanvraag.

3. De commissie Samenleving wordt geinformeerd over dit besluit.

4. Betrokken partijen zijn geinformeerd over indiening van de aanvraag.
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Vreemdelingenwet)

B & W-vergadering van 11 december
2007

Bestuurlijke context
Op 15 juni 2007 is de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet in werking getreden
(de zgn.Pardonregeling).
Hierdoor komt een grote groep asielzoekers in aanmerking voor een reguliere
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Een deel van deze groep woont al binnen de gemeente,
een ander deel verblijft nog in de opvang van het COA. Zodra deze personen hun
verblijfsvergunning hebben, worden zij inburgeringsplichtig. Zij moeten zich dan gaan
voorbereiden op het inburgeringsexamen (of Staatsexamen NT 2).

Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM
moet zijn ingediend.

Financieel
Aan indiening van de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Honorering van de aanvraag
betekent dat het rijk de kosten (4.480 euro per inburgerende pardonner) vergoedt. Als wij de
beschikking van het rijk hebben ontvangen, worden de totale kosten en de rijksbijdrage gemeld
in de bestuursrapportage(s) 2008 (en verwerkt in de suppletoire begrotingswijziging).





Aanvraag Inburgering ”Pardonners” (Regeling nalatenschap oude 
vreemdelingenwet)

De inburgering in verband met de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet
Op 15 juni 2007 is de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet in werking getreden
(de zgn.Pardonregeling).
Hierdoor komt een grote groep asielzoekers in aanmerking voor een reguliere
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Een deel van deze groep woont al binnen de
gemeente, een ander deel verblijft nog in de opvang van het COA. Zodra deze personen hun
verblijfsvergunning hebben, worden zij inburgeringsplichtig. Zij moeten zich dan gaan
voorbereiden op het inburgeringsexamen (of Staatsexamen NT 2).

Inburgering in de gemeente
Gemeenten kunnen personen uit de doelgroep, die zich reeds binnen de gemeente bevinden
een inburgeringsvoorziening aanbieden conform de bepalingen in de Wet inburgering.
Met ingang van 1 november 2007 is een wijziging van de WI ingevoerd (zie nota B&W
Verbreding Wet Inburgering 2007-2009d.d. 20 november 2007, nr207103) ingevoerd mag de
gemeente iedereen een aanbod doen. Dit betekent dat de gemeente niet alleen aan de
uitkeringsgerechtigde personen uit de doelgroep een aanbod kan doen, maar ook aan degenen
met werk. In Haarlem wordt de pardonregeling uitgevoerd door de afdeling Sociale zaken en
Werkgelegenheid, omdat de meeste pardonners een WWB-uitkering hebben. In veel gevallen
is er sprake van een gecombineerde voorziening in het kader van de WWB van reintegratie en
inburgering.

Inburgering in het Asielzoekerscentrum (AZC)
In het Bestuursakkoord Rijk - VNG is afgesproken dat de inburgering zo snel mogelijk begint.
Dit betekent dat een deel van de mensen reeds zal beginnen met de inburgering, terwijl zij nog
verblijven in de opvang. Om de overgang van de inburgering in de opvang naar inburgering in
de gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen is er voor gekozen om de doelgroep in de
opvang een persoonsvolgend budget (PVB) te geven. Zij kunnen hun inburgeringsprogramma
hiermee zelf (modulair) inkopen en dit ook voortzetten als zij worden uitgeplaatst naar een
gemeente. Met het COA zullen door het ministerie afspraken worden gemaakt over een goede
overdracht van personen met een PVB vanuit de opvang naar gemeenten.
De hoogte van het PVB en de vergoeding van het inburgeringsaanbod zullen gelijk zijn, nl
€4.480,-. De IB-Groep wordt belast met de uitvoering van het PVB.

Ontheffing op grond van medische omstandigheden
Het kan voorkomen dat personen uit de groep van de Regeling nalatenschap oude
Vreemdelingenwet een medische keuring willen ondergaan ter vaststelling van hun vermogen
om het inburgeringsexamen te kunnen behalen.
In de Wet inburgering is een procedure vastgelegd, waarbij een gemeente de ontheffing op
advies van aangewezen keuringsartsen kan verlenen.

In geval van een persoon die nog in de opvang verblijft, zal het COA, in overleg met een
gemeente in de buurt van het opvangcentrum, voor de begeleiding van betrokkene naar een
keuringsarts kunnen zorgen. De betrokkene kan op grond van het advies een ontheffing
aanvragen bij de gemeente.
De betrokken gemeente kan op haar beurt, conform de WI, een ontheffingsbeschikking
afgeven.



De gemaakte kosten kan de arts declareren bij de persoon zelf. De kosten voor de beschikking
kan de gemeente in principe ten laste brengen van het budget dat de gemeente voor dergelijke
werkzaamheden ter beschikking staat of declareren bij het AZC. Hiervoor is een financiële
regeling met het COA getroffen.

Prognose en vergoeding voor gemeenten
Het kabinet heeft ten behoeve van een snelle inburgering van deze doelgroep voor de jaren
2008 en 2009 extra middelen gereserveerd.
Om inburgeringskosten te kunnen vergoeden, vraagt de rijksoverheid de gemeente een
prognose 2008 te geven om hoeveel inburgeringsplichtigen het gaat.

Er wordt een prognose ingediend voor een aantal van 200 pardonners, die in aanmerking
komen voor een inburgeringsvoorziening. Uitgegaan wordt van een schatting van 150
pardonners met een WWB-uitkering en 50 pardonners zonder WWB-uitkering.
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente en de stichting
Vluchtelingenwerk voeren deze regeling uit in samenwerking met diverse instanties. Zie ook
de nota van B&W d.d. 4 december 2007 (SZW nr. 2007/220630).
De bevoorschotting van de kosten van uitvoering vindt momenteel plaats uit de WWB.

Er is bij indiening van deze prognose rekening gehouden met personen, die zich op dit
moment al binnen de gemeente bevinden en die niet zijn meegenomen in de prognose die in
het kader van de Wet inburgering is ingediend voor 2007 tot en met 2009.
Eind 2008 moet overigens opnieuw om een prognose voor 2009 voor de pardonners gevraagd
worden aan het rijk.

De verantwoording van de uitgaven zal plaatsvinden conform de huidige voorschriften in de
Wet en het Besluit Inburgering.

De aanvraag /prognose in het kader van de regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet
voor 2008 treft u bijgaand aan. Deze aanvraag dient vóór 15 december 2007 bij het ministerie
te zijn ontvangen om een voorschot te ontvangen.
Uiterlijk 29 februari 2008 ontvangt de gemeente de beschikking, waarbij het voorschot
bekend wordt gemaakt.
Via de Sisa-bijlage bij de gemeenterekening wordt u gevraagd om de aantallen te
verantwoorden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de start (datum van afgifte van
de beschikking) en het einde van het inburgeringsprogramma (deelname aan het examen).
De vaststelling van de rijksbijdrage over 2008 en 2009 vindt plaats via de verantwoording in
de gemeentejaarrekening 2011 die in 2012 wordt ingediend .
De gegevens over de inburgeringsplichtigen van de Regeling nalatenschap oude
Vreemdelingenwet moeten herkenbaar in ISI worden geregistreerd. Dit mede met het oog op
de handhaving.

Er zijn geen financiële risico’s verbonden aan het indienen van de aanvraag. 

Besluit
De aanvraag/prognose  voor inburgering van 200 ”pardonners”  vóór 15 december 2007 in te 
dienen bij het ministerie van VROM.



Aanvraag formulier

Ondergetekenden vragen met deze opgave van de prognose 2008 het voorschot aan van de
rijksbijdrage voor de uitvoering van de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. Met
de ondertekening van dit formulier verklaren zij dat deze aanvraag namens het college cq.
bestuur van het samenwerkingsverband is ondertekend en volledig en naar waarheid is
ingevuld. Bij ondertekening door iemand anders dan de burgemeester en secretaris
verstrekken zij op verzoek van het Agentschap SZW het mandaat of delegatiebesluit, waaruit
hun bevoegdheid blijkt. Ik verzoek u de onderstaande gegevens te controleren en daar waar
nodig is deze aan te vullen.

Projectnummer 2008GP915

Naam Haarlem

Soort Aanvrager Gemeente

Deelnemende gemeenten in het
samenwerkingsverband -

Bank / Giro nummer BNG 28.50.35.398

Voorschotvergoeding Prognose 2008 (aantallen)*

€4.480,- 200

*) Hier vult u de prognose van uw gemeente of samenwerkingsverband als geheel in, dit moet
u doen in termen van het aantal inburgeringsvoorzieningen per soort voorziening dat u in
2008 wilt aanbieden onder de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet.
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