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1. Het college gaat akkoord met aanwijzing van een medisch adviseur van de GGD/HDK in het kader
van de Wet Inburgering 2007-2009.

2. Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan dit besluit.
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Onderwerp
Aanwijzing GGD/HDK als onafhankelijk medisch adviseur ihkv
de Wet Inburgering 2007-2009

B & W-vergadering van 11 december
2007

Bestuurlijke context
Op 1 april 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) formeel van kracht geworden.

Elke gemeente moet tenminste één onafhankelijk medisch adviseur aanwijzen, die advies uitbrengt naar
aanleiding van aanvragen van inburgeraars om ontheffing van de inburgeringsplicht.
Besloten is om over te gaan tot benoeming van een medisch adviseur van de GGD/HDK.

Financieel
De inburgeraar dient volgens de Wet Inburgering zelf het medisch advies aan te vragen en te
bekostigen. In uitzonderingsgevallen kan bijzondere bijstand worden verleend voor deze kosten.
Wij verwachten dat hiervan beperkt gebruik zal worden gemaakt.





Aanwijzing GGD/HDK als onafhankelijk medisch adviseur in het kader van de Wet
Inburgering 2007-2009

Op 1 april 2007 is de Wet inburgering formeel in Haarlem in werking getreden.
In deze wet wordt aan bepaalde groepen vreemdelingen de verplichting opgelegd een
inburgeringsexamen (of Staatsexamen) af te leggen.
Vanaf 1 januari 2007 geldt dit inburgeringsexamen tevens als een naturalisatietoets voor
degenen die willen naturaliseren.
Ook vreemdelingen moeten voor het verkrijgen van een vergunning onder de beperking
voortgezet verblijf of een vergunning voor onbepaalde tijd asiel/regulier ook het
inburgeringsexamen hebben gehaald. Dit geldt ook voor “pardonners”.

Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om een ontheffing tot het afleggen van het
inburgeringsexamen aan te vragen. Betrokkene moet aantonen dat hij/zij door psychische of
lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het
inburgeringsexamen te behalen.
De aanvraag tot ontheffing moet worden onderbouwd met een (medisch) advies van een
onafhankelijke arts.
De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een advies. De betrokkene legt
het advies vervolgens bij de aanvraag tot ontheffing, het verzoek om naturalisatie of de
aanvraag om een van de genoemde verblijfsvergunningen over aan de gemeente of de IND.
De gemeente of de IND besluit op basis van het advies over het al dan niet verlenen van de
ontheffing.

Iedere gemeente (college van burgemeester en wethouders) zal ten minste één onafhankelijke
arts (medisch adviseur) moeten aanwijzen, die vanaf 1 januari 2007 van ontheffingsaanvragen
aan betrokkene advies uitbrengt.
De arts moet ingeschreven zijn in het BIG-register van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg.

De arts(en) op bijgaand overzicht van de GGD/HDK voldoen aan de voorwaarden.
Advisering in het kader van WWB wordt ook gevraagd bij de GGD/HDK.
De kosten voor de betrokkene zijn€  240.

Voor de gemeente zijn geen kosten verbonden aan het vragen van advies.

Besloten wordt de medewerker(s) genoemd op bijgaand geleideformulier aan te wijzen als
medisch adviseur(s) in het kader van de Wet inburgering.


