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BELEIDSREGELS WET INBURGERING
Het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade;
Overwegende dat in de Verordening Wet Inburgering (VWI) algemene regels zijn opgenomen over:
de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen;
het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen;
de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is
vastgesteld;
de hoogte van de bedragen van de bestuurlijke boetes, die kunnen worden opgelegd aan inburgeringsplichtigen;
dat het gewenst is, beleidsregels vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van de Verordening Wet
Inburgering
Besluit:
1. de volgende Beleidsregels Wet Inburgering vast te stellen:
Beleidsterrein

Sector SoZaWe, Inburgering

Beleidskader

Wet Inburgering Verordening Wet Inburgering gemeente Kerkrade

Doelgroep

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 1 Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars (art. 2 VWI)
*
*
*

*

Schriftelijke informatie. Deze wordt neergelegd op daarvoor bestemde plaatsen in de gemeente.
Er wordt digitale informatie via de gemeentelijke website verspreid.
Een halve dag per week zal er in het Stadskantoor een balie worden opengesteld op een vaste
dag en vast tijdstip. De openingstijd van deze informatiebalie zal worden gepubliceerd in het
Stadsjournaal.
Voor het maken van afspraken is het Bureau Inburgering van de gemeente Kerkrade ook telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00.

Artikel 2 Regels met betrekking tot het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen (art. 3 VWI)
Aan de volgende groepen doet het college met prioriteit een aanbod:
1. Asielgerechtigde nieuwkomers (verplicht)
2. Asielgerechtigde oudkomers (verplicht)
3. Oudkomers met reguliere verblijfsstatus met een Wwb- uitkering.
4. Oudkomers met reguliere verblijfsstatus zonder werk en inkomen in een kansarme positie.
Met kansarme positie wordt bedoeld: geen werk, laag opgeleid, niet economisch zelfstandig en geen
of nauwelijks contact met de autochtone bevolking.
5. In voorkomende gevallen kan afgeweken worden van deze prioritering.
Daarnaast is de gemeente Kerkrade voornemens om in de loop van 2008 tevens de vrijwillige inburgeringsbehoeftige inwoners van Kerkrade een inburgeringsvoorziening aanbieden indien de middelen
die de gemeente van het Rijk ontvangt toereikend zijn. Indien er in 2007 minder trajecten aan de verplichte en prioritaire doelgroepen worden aangeboden dan de in de prognose aangegeven aantallen,
dan is er de mogelijkheid om trajecten aan te bieden aan vrijwillige inburgeraars.

Artikel 3
Hieronder worden beleidsregels gesteld die bestuurlijke boetes koppelen aan gedragingen van belanghebbenden.
Art. 9 lid 1 VWIVerschijnen op intake
Gedraging

Bestuurlijke boete

1e keer niet verschijnen

ordetermijn/nieuwe afspraak

2e keer niet verschijnen

hersteltermijn + bestuurlijke boete € 25,--

3e keer niet verschijnen

bestuurlijke boete: € 100,--

4e keer en vaker niet verschijnen

bestuurlijke boete: € 250,-- per keer

Niet of onvoldoende meewerken aan onderzoek naar inburgeringsplicht
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Gedraging

Handhaving

1e keer niet meewerken

waarschuwing+ nieuwe afspraak

2e keer niet meewerken

Bestuurlijke boete € 100,--

3e keer en vaker niet meewerken

Bestuurlijke boete € 250,-- per keer

Art 9 lid 2 VWI
Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening
Gedraging

Bestuurlijke boete

1e keer niet meewerken

Gesprek + waarschuwing

2e keer niet meewerken

Bestuurlijke boete € 150,--

3e keer niet meewerken

Bestuurlijke boete € 500,-- + stopzetten traject

Artikel 9 lid 3 VWI
Niet behalen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde (verlengde) termijn
Gedraging

Handhaving

1e keer niet halen binnen termijn

Waarschuwingsbrief + hersteltermijn

2e keer niet halen binnen termijn

Bestuurlijke boete € 250,--

3e keer niet halen binnen termijn

Bestuurlijke boete € 500,--

4e keer en vaker niet halen binnen termijn

Bestuurlijke boete € 1.000,-- per keer

Regels met betrekking tot het belonen bij het behalen van het inburgeringsexamen
De inburgeraar die binnen de gestelde termijn zijn/haar inburgeringsexamen behaalt, krijgt als beloning
voor het met goed gevolg afsluiten van het inburgeringstraject de wettelijke vastgestelde eigen bijdrage,
van de gemeente terugbetaald.

2. deze beleidsregels in werking te laten treden op 1 april 2007
3. dit besluit openbaar bekend te maken middels publicatie in het stadsjournaal van de Zuid-Limburger
Vastgesteld door het college van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 4 december 2007.
De burgemeester,

J.J.M. Som
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Het college,

mr. C.M. Kuikman

19 september 2017

