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Samenvatting 
 
In bestuurlijk overleg heeft de minister voor WWI toegezegd een financiële bijdrage te leveren ter 
oplossing van de financiële problematiek, ontstaan door het langzaam op gang komen van de 
Inburgering na invoering van de Wet Inburgering in 2007. Taalaanbieders en gemeenten moeten 
in gezamenlijk overleg op zoek naar lokale maatwerkoplossingen. De financiële bijdrage van de 
minister, ter hoogte van een derde van de objectief vastgestelde schade kan aan die oplossing 
een bijdrage leveren. Hoewel het Gemeentelijk budget voor Inburgering een voorschot is en dus 
na afloop van 2009 moet worden terugbetaald wanneer de begrote aantallen trajecten niet 
gehaald worden, zouden gemeenten wel gebruik kunnen maken van mogelijke rente die zij over 
het in 2007 niet uitgegeven voorschot hebben ontvangen. Middels deze brief wijzen wij u op de 
mogelijkheid om deze renteopbrengst in te zetten bij de gezamenlijke zoektocht naar een 
oplossing.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In onze ledenbrief van 14 april jl., gericht op de positie van de roc’s en andere aanbieders van 
inburgeringscursussen, maakten wij al melding van een officieel onderzoek naar de 
exploitatieverliezen van taalaanbieders als gevolg van de invoeringsproblematiek van de Wet 
Inburgering in 2007. Inmiddels is vastgesteld dat er landelijk circa 37,3 miljoen euro aan 
exploitatieverliezen is gemeld door de aanbieders van inburgeringscursussen.  
 
In bestuurlijk overleg met minister Vogelaar voor WWI hebben wij vastgesteld dat de verschillen in 
zowel vorm als omvang van de lokale problematiek en de verschillen in contractuele relaties 
maken dat deze problematiek alleen met lokaal maatwerk kan worden opgelost. De minister heeft 
zich bereid verklaard om onder voorwaarden een financiële bijdrage te leveren aan de te 
ontwikkelen lokale oplossingen. De procedure daarvoor beschrijft de minister in haar brief aan de 
Tweede Kamer van 2 juli (zie bijlage).  
 
Hoewel de VNG van mening is dat gemeenten geen verantwoordelijkheid dragen voor het 
ontstaan van de problematiek, noch voor de financiële gevolgen ervan, vertrouwen wij erop dat 
gemeenten zich in de overleggen met de aanbieders zullen tonen als goede en betrouwbare 
contractpartners. De VNG ziet oplossingsrichtingen in uitbreiding en versteviging van het 
partnerschap met de opdrachtnemers door bijvoorbeeld bevoorschotting, contractuitbreiding, 
contractverlenging en extra opdrachten.  
 
Middels deze brief willen wij u voorts nog eens expliciet wijzen op de mogelijkheid om de 
eventuele opbrengst uit rente van niet uitgegeven inburgeringsmiddelen in te zetten om tot een 
oplossing te komen. Het is immers uiteraard niet de bedoeling dat gemeenten geld verdienen aan 
deze kwestie.  
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Tenslotte herinneren wij u eraan dat het ministerie, de VNG en/of de brancheorganisaties, indien 
nodig, een meedenkende en bemiddelende rol kunnen spelen in het zoeken naar 
maatwerkoplossingen. Wanneer hieraan in uw gemeente behoefte is kunt u daarover met ons 
contact opnemen. 
 
Wij vertrouwen er met de minister op dat deze oplossing er aan bijdraagt dat de op gang gekomen 
instroom in inburgeringscursussen zich voortzet en zelfs nog aanzwelt zodat de groep waar het 
om gaat door middel van inburgeringscursussen beter mee kan doen in onze samenleving. 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 
 
 




