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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN
ANTWOORDEN
Vastgesteld 15 juni 2020
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met
het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop
gegeven antwoorden.
De vragen zijn op 28 mei 2020 voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij brief van 12 juni 2020
zijn ze door de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid beantwoord.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Rog
Adjunct-griffier van de commissie,
Witzke
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Vraag 1
Wat voor middelen waren zo lang niet beschikbaar dat er een onderuitputting bij verplichtingen optrad van 2,2 miljoen euro aangaande
Inburgering en Integratie?
Antwoord 1
De financiële middelen voor uitwerking van de Veranderopgave Inburgering kwamen halverwege het jaar – bij gelegenheid van de Voorjaarsnota – beschikbaar. Pas daarna kon formeel met een aantal aanbestedingstrajecten worden gestart. Hierdoor is onderuitputting op de
verplichtingen opgetreden omdat de betreffende opdrachten soms pas in
2020 zijn verstrekt.
Vraag 2
Wat voor concrete uitgaven zijn gedaan in het kader van maatschappelijke
samenhang?
Antwoord 2
Naast kosten voor inburgering, heeft SZW in het kader van maatschappelijke samenhang uitgaven gedaan voor onder andere decentralisatieuitkeringen met betrekking tot de uitvoering van pilots ten behoeve van
positieverbetering van Roma en Sinti jongeren en pilots rondom de
verdere integratie op de arbeidsmarkt. Voorts zijn ook uitgaven gedaan
voor online campagne aanpak discriminatie en ondersteunende activiteiten in de vorm van trainingen en advisering aan gemeenten en
gemeenschappen in het kader van het tegengaan van polarisatie en het
vergroten van sociale stabiliteit. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken
uitgevoerd op de terreinen van weerbare samenleving, samenleven in
Nederland, tegengaan van discriminatie en racisme, evidence based
werken en positieverbetering van migranten op de arbeidsmarkt.
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