
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

 

Inhoud van het voorstel 

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) formeel van kracht 

geworden. Haarlem heeft deze wet per 1 april 2007 ingevoerd. 

Naast deze wet is een Tijdelijke Regeling van kracht voor 2007 voor doelgroepen, 

die vrijwillig kunnen inburgeren, de zgn. inburgeringsbehoeftigen. Deze regeling 

blijft in 2008 van kracht. 

 

Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) door middel van een 

ministeriële circulaire op twee punten gewijzigd, namelijk: 

 Verbreding van doelgroepen: elke inburgeraar kan van de gemeente een 

aanbod krijgen, dwz  

      dat ook  nieuwkomers en werkenden/inburgeringsplichtigen een   

      gemeentelijk aanbod kan worden gedaan.  

 Een mogelijkheid wordt voor inburgeraars om direct het Staatsexamen 

Nederlands als tweede taal I of II af te leggen. 

 

De wetswijziging zal w.s. per 1 juli 2008 officieel van kracht zijn. De minister van 

VROM heeft begin november 2007 een circulaire over deze wetswijziging 

uitgevaardigd. 

Deze ministeriële richtlijn maakt het mogelijk om de twee voorgestelde wijzigingen 

eerder in te voeren. 

 

Het is een bevoegdheid van de gemeente om de keuzes voor de doelgroepen te 

maken. B&W hebben de mogelijkheid om binnen de doelgroepen, die benoemd zijn 

in de verordening, verschuivingen vast te stellen. De commissie Samenleving heeft 

het besluit van het college van B&W besproken.  

De gemeente heeft het Inburgeringsbeleid vastgelegd in een verordening. Deze 

dient te worden  aangevuld op de (wettelijke) mogelijkheid van het Staatsexamen. 

 

Kernpunt van de wet blijft de verplichte inburgering.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

  Aanpassing verordening (nr. 26/2007) 

      Het gaat om een aanvulling van de verordening “Wet inburgering in   

      Haarlem 2007-2009 “ ten aanzien van de mogelijkheid van het  
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Verbreding Wet Inburgering in Haarlem 2007-2009 
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     Staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II. 

 Samenvatting t.b.v. commissie en/of raad 

     Op pagina 1 van de B&W-nota  is een samenvatting gegeven  van de inhoud. 

Bijlage 3 van de nota bevat de vast te stellen aanvulling van de verordening. 

 

Beoogd resultaat 

Vaststelling van de aanvulling van de verordening ten aanzien van het 

Staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II om daarmee een effectieve 

inburgering in Haarlem te bereiken. 

 

Financiële paragraaf 

Het besluit heeft geen financiële gevolgen. 

De gemeente ontvangt budget van de rijksoverheid op grond van de Wet 

Inburgering (WI). De middelen worden verstrekt in het kader van de brede 

Doeluitkering(BDU).  

Dekking van de beleidswijziging vindt plaats binnen deze beschikbare middelen 

van de Wet Inburgering 2007-2009.  

 

Bovenvermeld budget maakt onderdeel uit van programma 4.3. Educatieve 

voorzieningen in de programmabegroting.. 

      

Participatie / communicatie 

De nota wordt uitgereikt aan de pers.  

Met betrokken partijen wordt overleg gepleegd over de uitvoering. 

 

Planning 

 Commissie Samenleving: 29 november 2007 

 Raad:                                13 december 2007 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

De aanvulling van de verordening  “Inburgering in de gemeente Haarlem 2007 tot 

en met 2009 ” ten aanzien van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II 

vast te stellen per 1 januari 2008;  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

de aanvulling van de verordening  “Inburgering in de gemeente Haarlem 2007 tot 

en met 2009”  ten aanzien van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II 

vast te stellen per 1 januari 2008;  

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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