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Onderwerp:
Begrotingswijziging 2010-III ISD Bollenstreek

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor te besluiten:
-

Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2010-III ISD Bollenstreek.

Bestaand kader/doelstelling:
Wet Inburgering
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Inleiding:
De resultaten wat betreft inburgering zijn landelijk gezien in de afgelopen jaren
behoorlijk teleurstellend geweest. Het Rijk heeft om die reden eind 2009 besloten om
extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten die zich extra inzetten op
inburgering. Dit bedraagt ongeveer € 9.800,- per extra inburgeraar.
Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek heeft om die reden besloten om dit jaar
100 extra inburgeringstrajecten aan te bieden met een looptijd van 3 jaar. ISD
Bollenstreek denkt deze ambitie te kunnen realiseren door de doelgroep voor
inburgering uit te breiden met vrijwillige inburgeraars.
De begrotingswijziging 2010-III richt zich op het extra budget van € 980.000,- voor
deze 100 extra inburgeringstrajecten én de kosten die de extra inspanning voor de
realisatie van deze trajecten in 2010, 2011 en 2012 met zich meeneemt. De kosten
raamt de ISD op € 730.800,- , zodat per saldo na drie jaar een bedrag resteert van
€ 249.200,- ten gunste van de ISD gemeenten.
Argumenten:

1. het voorstel is een win – win situatie voor alle partijen.
Het aantal inburgeraars neemt toe hetgeen een belangrijk maatschappelijk profijt is.
Vrijwillige inburgeraars zijn over het algemeen gemotiveerder dan verplichte
inburgeraars. Na afronding vergroot de inburgeraar de eigen maatschappelijke
kansen op de participatieladder. Gemeenten ontvangen extra budget voor de
trajecten, waarvan zelfs een deel resteert. ISD Bollenstreek kan haar taakstelling
uitbreiden en ambitie waarmaken.
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2. hiermee conform artikel 24 van de GR ISD Bollenstreek wordt gehandeld.
Het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen
Bestuur ISD Bollenstreek. Het AB ISD Bollenstreek neemt in haar vergadering van 11
oktober 2010 het besluit over deze begrotingswijziging. Conform artikel 24 van de
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek heeft de Raad het recht om voor deze
besluitvorming haar zienswijze kenbaar te maken. Voorstel is om geen zienswijze in
te dienen daar deze begrotingswijziging enkel positieve effecten heeft.
Financiële dekking:
Kosten.
De totale uitgaven 2010, 2011 en 2012 voor de extra 100 trajecten bedragen:
Trajectkosten

€ 450.000

Uitvoeringskosten

€ 280.800

Totaal

€ 730.800

Dekking van de kosten uit de extra middelen van het rijk van € 980.000,- met een
positief saldo van € 249.200,- ten gunste van de ISD gemeenten.
Urgentie:
Besluitvorming uiterlijk in de raadsvergadering van 30 september 2010 zodat tijdig
het AB ISD Bollenstreek geïnformeerd kan worden.
Kanttekeningen:
Geen.
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Ter inzage gelegd:
- Notitie ISD Bollenstreek d.d. 01-06-2010 inzake begrotingswijziging 2010-III
Informatie bij: r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537252
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