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Onderwerp : Aanscherping toezicht op kwaliteit inburgering 
 
 
Geachte leden van de fractie D66, 
 
U heeft op 28 mei vragen gesteld op de aanscherping van het toezicht op de kwaliteit van de 

inburgering. Wij bieden onze excuses aan voor de verlate beantwoording van deze vragen. 

De beantwoording was begin juni gereed, maar is niet bij ons college en uw raad 

aangekomen. Wij vinden dit erg vervelend en hopen dat de beantwoording voor u nog 

actueel is. Hieronder treft u ons antwoord aan op de door u gestelde vragen. 

1. Heeft de wethouder in beeld hoeveel inburgeraars op dit moment via DUO een lening 
hebben ontvangen voor het volgen van taallessen? 
Antwoord: 
De gemeente kan bij het DUO alleen informatie ophalen aan hoeveel inburgeraars in een 
jaar een lening is toegekend om de taalcursus en examen te betalen.  
Bij de invoering van de Wet inburgering 2013 heeft het Rijk de regie op de inburgering 
volledig naar zich toegetrokken en de uitvoering belegd bij het DUO. In verband met 
privacy worden geen gegevens op individueel niveau uitgewisseld met de gemeente. 
 

2. Weet de wethouder of deze inburgeraars hun taallessen alleen ontvangen van de 
gecertificeerde opleiders in Alkmaar en Heiloo, of dat deze inburgeraars ook gebruik 
maken van andere niet-gecertificeerde opleiders? 
Antwoord: 
Inburgeraars kunnen alleen taallessen volgen bij gecertificeerde instituten. De meeste 
inburgeraars in deze gemeente volgen de taalles bij JAR of Edinova in Alkmaar. 

 
3. Op welke wijze is de gemeente zich aan het voorbereiden op de invoering van de nieuwe 

Wet inburgering (1-1-2021) en de rol die de gemeente hierin speelt richting de 
arbeidsmarkt? 
Antwoord: 
De gemeente Bergen werkt bij het voorbereiden op de invoering van de nieuwe wet 
samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar. Een bestuurlijke stuurgroep en 
een ambtelijke werkgroep zijn ingesteld. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld, dat 
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recent op 22 mei door de stuurgroep is geaccordeerd. 
Tevens wordt een pilot brede intake/plan inburgering en participatie (PIP) uitgewerkt, 
waarvan de uitvoering in samenwerking met WNK Personeelsdiensten direct na het 
zomerreces start. 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe aanbod om de integratie en participatie (sneller) tot 
stand te brengen, bij voorkeur met betaald werk, gaan de gemeenten in gesprek met 
stakeholders zoals de doelgroep zelf, taalinstituten, Vluchtelingenwerk, 
Welzijnsinstellingen, WSP (werkgeversservicepunt) en werkgevers. 
 

4. Welke andere initiatieven worden nu reeds door de gemeente ondernomen om te 
stimuleren dat inburgeraars vaardigheden leren om zo snel mogelijk te participeren (bijv. 
via Vluchtelingenwerk of in combinatie met werkplaatsing). 
Antwoord: 
Wij zijn op 1 mei 2017 gestart met het programma integratie en participatie 
vergunninghouders. Dit programma bestaat naast het inburgeringsprogramma uit een 
integraal programma bestaande uit een combinatie van maatschappelijke begeleiding, 
participatieverklaring, Mindfit, uitgevoerd door Vluchtelingenwerk en toeleiding naar 
betaald werk en opleiding door het WSP, Thobs, Fith of de Werkmeester. Dit programma 
duurt 1½ jaar. Tevens zetten wij in op leerwerktrajecten en vaktaal in de horeca en 
installatietechniek.  
 

5. Ziet de wethouder mogelijkheden om -in aanloop op de nieuwe Wet Inburgering- de 
kwaliteit van taalbureaus aan te scherpen dan wel te borgen? 
Antwoord: 
De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor gemeenten, aangezien zij de regie zullen gaan 
voeren over de inburgering van vergunninghouders. De gemeenten zullen zelf ook de 
inburgeringsprogramma’s gaan inkopen. Met het stellen van eisen bij de inkoop en 
monitoring van de resultaten etc. zien wij voldoende mogelijkheden om de kwaliteit van 
taalbureaus aan te scherpen dan wel te borgen. 
 

 
Meer informatie 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Peter van Linden. Hij is 

bereikbaar op telefoonnummer 06 55 26 14 65. Of stuur een e-mail naar 

petervanlinden@debuch.nl.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen  
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie      :    D66 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
Datum 28 mei 2019 

Onderwerp Aanscherping toezicht op kwaliteit Inburgering 

Toelichting Het afgelopen halfjaar is het aantal meldingen van fraude door 
taalscholen fors toegenomen. De Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) meldt dat 87 van de 227 taalscholen "op 
meerdere manieren ernstig misbruik maken van publieke gelden 
en kwetsbare inburgeraars". 
 
Dit misbruik is gerelateerd aan de 10.000 euro die asielmigranten 
nu nog van DUO kunnen lenen voor hun inburgering. Als ze 
binnen drie jaar slagen voor hun Inburgeringscursus, wordt de 
lening een gift. Zo niet, dan moeten de nieuwkomers het bedrag 
(gedeeltelijk) terugbetalen.  
 
Uit het onderzoek van de Inspectie is gebleken dat deze 
taalscholen vaak ook met de inburgeraar samenwerken in deze 
fraude, omdat de inburgeraar niet voldoende 
gemotiveerd/geëquipeerd is om het examen te behalen. 
 
Per 1 januari 2021 zal de nieuwe Wet inburgering van kracht 
worden, waarbij de regie over de inburgering bij de gemeente 
komt te liggen. 
 
Daarnaast is er Rijksbudget beschikbaar voor gemeenten ten 
behoeve van de begeleiding en ondersteuning van de 
zogenaamde ‘Ondertussengroep’ de inburgeraars die onder de 
huidige Wet inburgering 2013 vallen. 
 
In de nieuwe Wet inburgering zal de nadruk bij gemeenten komen 
te liggen voor niet alleen het leren van de taal, maar meer ook bij 
het vinden van een baan, gezien de huidige kansen die er liggen 
op de arbeidsmarkt. 
 

Vragen 1. Heeft de wethouder in beeld hoeveel inburgeraars op dit 
moment via DUO een lening hebben ontvangen voor het 
volgen van taallessen? 

2. Weet de wethouder of deze inburgeraars hun taallessen 
alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders in 
Alkmaar en Heiloo, of dat deze inburgeraars ook gebruik 
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maken van andere niet-gecertificeerde opleiders? 
3. Op welke wijze is de gemeente zich aan het voorbereiden 

op de invoering van de nieuwe Wet inburgering (1-1-2021) 
en de rol die de gemeente hierin speelt richting de 
arbeidsmarkt? 

4. Welke andere initiatieven worden nu reeds door de 
gemeente ondernomen om te stimuleren dat inburgeraars 
vaardigheden leren om zo snel mogelijk te participeren 
(bijv. via Vluchtelingenwerk of in combinatie  met 
werkplaatsing). 

5. Ziet de wethouder mogelijkheden om -in aanloop op de 
nieuwe Wet Inburgering- de kwaliteit van taalbureaus aan te 
scherpen dan wel te borgen? 
 
 

Naam en ondertekening 
 
 

Fractie D66 
Alexander Otto/Peter de Lange 
 
 

  
 


	beantw sv 2019-10-10 D66 kwaliteit inburgering
	sv 2019-07-04 D66 toezicht op inburgering
	Datum


