
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Bij de uitvoering van de Wet Inburgering in 2007 is bij de gemeenten en 

taalaanbieders vertraging ontstaan door gebrekkige en constante wijzigingen in de 

wetgeving, korte invoeringstijd van de wetgeving. Hierdoor hebben de 

taalaanbieders volgens de MBO-raad een exploitatieverlies opgelopen. 

 

In september 2008 zijn door de (meeste) gemeenten de verliezen geverifieerd en 

door de taalaanbieders gemeld bij het Ministerie van VROM. Op dat moment was 

het uitgangspunt: 

1. De Rijksoverheid gaat de gemelde exploitatieverliezen beoordelen en reële 

claims voor 1/3 van de verliezen compenseren. 

2. De gemeenten (waaronder Haarlem) konden hun aandeel in de compensatie 

van het exploitatieverlies bepalen en uitonderhandelen met de taalaanbieder. 

Standpunt binnen de Gemeente Haarlem in september 2008 was, dat er geen 

juridische verplichting jegens de taalaanbieders bestond. Aan de taalaanbieders was 

geen toezegging gedaan over het aantal deelnemers in 2007. Het totaal aantal 

deelnemers over de hele periode is indicatief en een doelstelling maar er bestaat 

geen garantie. Derhalve geen compensatie door de Gemeente Haarlem. 

 

De 2
e
 kamer heeft door de motie Dijsselbloem (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–

2009, 31 143, nr. 26) besloten dat: 

1. De Minister Wonen Wijken en Integratie verplicht wordt de taalaanbieders 

voor 1/3 deel te compenseren voor geleden genormeerde exploitatieverliezen 

over het jaar 2007. Deze compensatie moet via de betrokken gemeenten aan de 

taalaanbieders worden uitbetaald. 

2. Gemeenten wordt verplicht de taalaanbieders voor 1/3 deel te compenseren 

voor geleden genormeerde exploitatieverliezen over het jaar 2007. 

 

Uitwerking van de motie Dijsselbloem had voor de gemeente Haarlem het volgende 

tot gevolg: 

1. De Gemeente Haarlem gaat met de taalaanbieders onderhandelen. Doel, om 

aan het eind van het lopende traject (2007-2009) te bekijken wat het werkelijke 

verlies is en op basis daarvan maximaal één derde te vergoeden. Knelpunt is 

dat het Ministerie van VROM uiterlijk 1 maart  2009 een uitkomst eist, een 

deadline dat ligt voor eind van de regeling. 

2. De Gemeente Haarlem is bereid om één derde deel voor haar rekening te 

nemen. 

3. Melden dat de gemeente dat Haarlem niet bereid is 1/3 deel voor haar rekening 

te nemen. Gevolg, de minister kan de de gemeente korten op het WI-budget. 
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4. Niets doen. Gevolg, de minister kan de gemeente korten op het WI-budget. 

 

Voorstel aan de raad 

Uitvoering te geven aan de motie Dijsselbloem en het ministeriële besluit voor de 

compensatie van de exploitatieverliezen taalaanbieders 2007 Wet Inburgering. 

- Doorbetalen van de in december ontvangen compensatie gelden 

exploitatieverlies van het Ministerie van VROM voor de gemeenten regio Zuid 

Kennemerland ad €  136.584,--, aan het Nova College en het RBO (de regionale 

taalaanbieders). 

- Het vergoeden van door het Nova College gemaakte licentiekosten van 

€ 117.810,-- als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het vergoeden 

van de licentiekosten komt ten laste van het budget WI. 

- Het vergoeden van door het RBO gedane investeringen in hardware en software 

van € 11.379,-- als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het 

vergoeden van de licentiekosten komt ten laste van het budget WI. 

- Het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het 

exploitatieverlies Nova College van de gemeenten in de regio Zuid 

Kennemerland, € 11.971,--, dit komt ten gunste van het budget WI. 

 

Beoogd resultaat 

Nakomen van de opgelegde verplichting van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal. 

Afwikkelen van een lopend dossier en discussie met ministeriële en uitvoerende 

partners. 

Minimaliseren van de belasting van de gemeentelijke middelen. Dit door de 

licentiekosten van het NOVA College en investeringskosten in hardware en 

software van het RBO te bekostigen uit de Rijksbijdrage (budget) WI (Wet 

Inburgering). 

 

Argumenten 

Het vergoeden van de licentie-, hardware- en softwarekosten ter compensatie van 

het exploitatieverlies aan het Nova College en het RBO, ten laste van de 

Rijksbijdrage WI wordt door het Ministerie geaccepteerd. Dit is door het Ministerie 

vastgelegd in een mail. Het Ministerie van VROM ziet het vergoeden van deze 

kosten als: “het geven van uitvoering aan de Wet Inburgering”. Afrekening met de 

gemeente vindt plaats op basis van behaalde resultaten (aantal 

inburgeringstrajecten) en niet op basis van besteding van middelen. 

Hiermee worden de eigen middelen van de gemeente Haarlem niet belast. 

 

Kanttekeningen 

De gemeente Haarlem had de compensatie voor 1 maart moeten afhandelen, echter 

door de problematiek en voorgestelde compensatieregeling op basis van de 

gemaakte kosten of investeringen door de uitvoerders was de gestelde deadline niet 

realiseerbaar. 

Op dit moment heeft de Gemeente Haarlem aan het Ministerie gemeld op korte 

termijn te komen met een uitkomst. Er is telefonisch uitstel verleend. 
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Uitvoering 

Zie bijlagen, de concept brieven inzake de doorbetaling van de ministeriële 

compensatie en de gemeentelijke compensatie van het exploitatieverlies bij de 

gecontracteerde taalaanbieders. 

Betaling dient op korte termijn te geschieden. 

 

Bijlagen 

1. RBO, compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeente Haarlem 

2. RBO, compensatie exploitatieverlies WI 2007 ministerie VROM 

3. Nova College, compensatie exploitatieverlies WI 2007 gemeenten regio Zuid 

Kennemerland 

4. Nova College, compensatie exploitatieverlies WI 2007 ministerie VROM 

 

Raadsbesluit 
Conform voorstel: 

- De ontvangen Ministeriële compensatie doorbetalen ad € 136.584,--. 

- De licentiekosten van het NOVA College bekostigen ad € 117.810,--. 

- De hardware- en softwarekosten van het RBO bekostigen ad € 11.379,--. 

- Met de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland het aandeel van de deze 

gemeenten te verrekenen en in te vorderen ad € 11.971,--. 

 

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: 

 

1. doorbetalen van de ontvangen compensatie gelden exploitatieverlies van het 

Ministerie van VROM voor de gemeenten regio Zuid Kennemerland ad 

€ 136.584, -, aan het Nova College (€ 125.205,--) en het RBO (€ 11.379,--); 

 

2. het vergoeden van gemaakte licentiekosten ad € 117.810,-- van het Nova 

College als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het vergoeden van 

de licentiekosten komt ten laste van het product 4.04.01 “Inburgering en 

Integratie”; 

 

3. het vergoeden van gemaakte hardware- en softwarekosten ad € 11.379,-- van 

het RBO als compensatie van het geleden exploitatieverlies. Het vergoeden 

van de hardware- en softwarekosten komt ten laste het product 4.04.01 

“Inburgering en Integratie”; 

 

4. het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het 

exploitatieverlies Nova College van de gemeenten in de regio Zuid 

Kennemerland, € 11.971,--. Het verrekenen komt ten gunste van het product 

4.04.01 “Inburgering en Integratie”. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  


	Uitvoering

