> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Mevr. J. Kriens
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK S GRAVEHAGE

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl

Kopie aan
Peter Heijkoop, vz. VNG-cie
PSI

Datum 12 juni 2019
Betreft Voorstel tot bestuurlijk overleg VNG/SZW Veranderopgave Inburgering

Geachte mevrouw Kriens, geachte heer Heijkoop,
In het licht van de aangenomen motie over de Veranderopgave Inburgering die
voorlag tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 5 juni jl. en uw
brief daarover die ik vandaag ontvangen heb, wil ik u via deze brief informeren
over hoe ik het verdere proces voor de bespreking van de financiële raming van
het nieuwe inburgeringsstelsel voor mij zie.
U heeft uw zorgen geuit over de financiële raming die op dit moment aan het
nieuwe stelsel ten grondslag ligt. In de raming is naar uw mening onvoldoende
rekening gehouden met ICT-kosten, invoeringskosten, uitvoeringskosten en
kosten voor beleidsontwikkeling van gemeenten. Het betreft een raming van prijs
(P) maal volume (Q) die wij zorgvuldig hebben opgesteld. Het volume betreft het
verwachte aantal inburgeringsplichtigen, waarbij het met name gaat om asiel- en
gezinsmigranten. De prijs kent verschillende onderdelen. Het gaat bijvoorbeeld
om middelen voor de invulling van de leerroutes, het vormgeven van een brede
intake en maatschappelijke begeleiding. U heeft aangegeven geen zorgen te
hebben over volumekant (Q), maar wel over de prijs (P) op verschillende
onderdelen. Zowel ik als mijn ambtenaren hebben herhaaldelijk het aanbod
gedaan om als volgende stap richting een gedragen raming, samen met
gemeenten kritisch te kijken naar de raming en de knelpunten in beeld te
brengen. U heeft te kennen gegeven pas na een onafhankelijk financieel
onderzoek verder in gesprek te willen gaan over de raming. Uit uw samenvatting
van de eerder genoemde motie heb ik vernomen dat u graag een gezamenlijk
onderzoek start en anders dit onderzoek zelfstandig zal laten uitvoeren. Het lijkt
mij de beste oplossing als u dit onderzoek inderdaad zelfstandig laat uitvoeren.
Gedurende het onderzoek kunt u natuurlijk rekenen op mijn medewerking.
In uw samenvatting van de motie geeft u ook aan dat “eigenaarschap” door SZW
ten aanzien van dit onderzoek van belang is. Ik heb u in mijn brief van 23 mei jl.
al laten weten dat het voor mij te ver gaat om mijzelf vooraf aan de financiële
uitkomsten van het onderzoek te committeren. Naast de hierboven genoemde
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medewerking aan het onderzoek wil ik aan uw verzoek tot “eigenaarschap” als
volgt tegemoetkomen:
-

Allereerst zal ik de uitkomsten van het onderzoek zwaar laten meewegen
in de verdere bespreking van de ambities van het nieuwe
inburgeringsstelsel. Om u de tijd te geven voor het onderzoek is mijn
voorstel om medio september een bestuurlijk overleg in te plannen waarin
we op basis van de uitkomsten van dat onderzoek in gesprek gaan over
de financiële inpasbaarheid van de maatregelen die het nieuwe stelsel
omvat, en indien nodig over het bijstellen van de ambities. Dit doen we
vanuit een gezamenlijk belang bij een goede raming en een uitvoerbaar
stelsel voor gemeenten.

-

Ten tweede, wil ik u hierbij mededelen dat ik het door u gedane voorstel
tijdens het bestuurlijk overleg van 6 mei jl., om twee jaar na de
invoeringsdatum van het nieuwe stelsel de betaalbaarheid van het
systeem te evalueren, overneem. Dit past bij ons gezamenlijk streven om
er een adaptief stelsel van te maken en bovendien kunnen we pas op dat
moment zien hoe de uitvoeringspraktijk van het nieuwe stelsel zich
daadwerkelijk verhoudt tot het financieel kader. In aanvulling daarop stel
ik voor via bovenstaande evaluatie ook te onderzoeken op welke wijze de
prestatiebekostiging het beste vorm gegeven kan worden. Op die manier
maken we optimaal gebruik van de noodzakelijke invoertermijn van de
prestatiebekostiging.

-

Ten derde, zoals al in mijn brief van 23 mei jl. aangegeven zijn we tijdens
het bestuurlijk overleg van 22 mei jl. niet toegekomen aan de inhoudelijke
bespreking van de agenda, waar ook de invoeringskosten voor het nieuwe
stelsel deel van uitmaakten. Ik ben bereid om op korte termijn een
bestuurlijk overleg in te plannen om hierover verder te praten.

Wij hebben het afgelopen anderhalf jaar op constructieve wijze samengewerkt. Ik
hoop ook op uw bereidheid om de besprekingen in diezelfde sfeer voort te zetten.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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