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 Geachte Ieden van de raad,
 U onkangt hierbij het voorstel tot begrotingswijziging 2011-11.
 De IsD-gemeenten hebben van Holland Rijnland de WIN rese|es uitbetaald gekregen. Dit geld is niet
 vrij besteedbaar, maar moet worden ingezet voor inburgering. De ISD stelt voor dit geld toe te voegen
 aan het Padicipatiebudget en in te zetten voor inburgeringstrajecten en voodrajecten inburgering voor
 de niet leerbare inburgeringsplichtige analfabeten. Bij deze brief ontvangt u de begrotingswijziging
 2011-11 en de notitie over het voodraject inburgering.
 Het dagelijks bestuur heeft 10 maart 2011 ingestemd met de begrotingswijziging 2011-11. In de
 vergadering van het algemeen bestuur van 27 juni 201 1 wordt de begrotingswijziging vastgesteld.
 U hebt conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het
 algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijzigingen op de hoogte te
 stellen. U kunt uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging schrzelijk voor
 15 mei 2011 bij ons kenbaar maken.
 Ik vedrouw erop u hiermee voldoende ge'l'nformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de
 beleidsmedewerker, mevrouw Jetty Houtsma, bereikbaar op (0252) 345 082.
 Met vriendelijke groet,
 het dagelijks bestuur van de
 ISD Bollenstreek, namens deze
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 Aan algemeen bestuur
 Van Jetty Houtsma / Freek Seiffers
 Onderwerp Begrotingswijziging 2011-11
 Datum 8 februari 2011
 Ter Besluitvorming
 Algemeen
 In het verleden was Holland Rijnland belast met de uitvoering van de Win. De ISD gemeenten hebben
 bericht gekregen van Holland Rijnland dat de reserves uitgekeerd worden aan de ISD gemeenten. Dit
 geld is niet vrij besteedbaar, maar dient te worden ingezet ten behoeve van de inburgering.
 De ISD verzorgt de inburgering voor de deelnemende gemeenten en wij stellen dan ook voor om
 gelden die terugkomen toe te voegen aan het padicipatiebudget met de bestemming inburgering.
 Om welke bedragen gaat het?
 Overzicht Win-r|e|es ISD gemeenten
 gemeente lnwoners Win-rese-e
 Hillegom 20.484 E 28.217,00
 Lisse 22.335 f 30.766,78
 Noordwijk 25.407 E 34.998,50
 Noordwijkerhout 15.555 f 21.427,23
 Teylingen 35.759 | 49.258,53
 119.540 | 164.668,04
 Voorstel MT I DB
 Stel begrotingswijziging 2011-11 vast met de verhoging van de post uitgaven padicixtiebudget met
 f 164.668,04 volgens bovenstaande verdeling per gemeente en zendt deze begrotings|jziging toe
 aan de raden om hun gevoelens kenbaar te maken. Hierna kan de begrotingswijziging 2011-11 in de
 vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2011 worden behandeld.
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 Aan dagelijks bestuur
 Van Jetty Houtsma
 Onderwerp Voodraject inburgering'' niet leerbare inburgeringsplichtige analfabeten
 Datum 18 januari 2011
 Ter besluitvorming
 lnleiding
 In de 'notitie padicipatiebeleid 2010-2011' is aangegeven dat we bekijken wat de ISD kan doen voor
 de zogenaamde niet leerbare analfabeten die inburgeringsplichtig zijn.
 Probleemstelling
 Ook niet Ieerbare analfabeten moet in beginsel het inburgeringsexamen behalen. Zij zijn echter (nog)
 niet in staat om een inburgeringsvoorziening te volgen. Deze mensen volgen eerst een
 alfabetiseringscursus, Deze alfabetiseringscursus is voor deze groep mensen het voorpodaal dat Ieidt
 tot inburgering. De cursus wordt betaald uit de Wet Educatie en Beroepsonde-ijs (WEB).
 Door Rijksbezuinigingen hebben de gemeenten minder WEB-geld om scholing te kopen. Gemeenten/
 Holland Rijnland hebben daarom besloten om alleen nog leerbare' inburgeraars een alfabetiserings-
 cursus aan te bieden. Niet Ieerbare inburgeraars ('plafondleerders') mogen niet meer (via WEB-geId)
 alfabetiseren. Het WEB-voorpo|al voor inburgering is dus gesloten voor niet-leerbare inburgeraars.
 De ISD heeft nagedacht over de vraag wat we kunnen/moeten doen met niet-leerbare mensen die
 verplicht moeten inburgeren? Hoe kunnen deze mensen toch Nedersands Ieren en meedoen in de
 Nederlandse samenleving? En (mede) daardoor mogelijk ook kunnen uitstromen uit de uitkering?
 Aanbieden TGN-traject
 Dit kan worden bereikt door een traject, gericht op het behalen van de Toets Gesproken Nederlands
 (TGN-traject) aan te bieden aan deze groep. Dit is een inburgeringsvoorziening (Ieidt toe naar een
 inburgeringsexamen) en mag daarom uit het Padicipatiebudge|rese|es WIN 2006 worden betaald,
 Voor de inburgeraars betekent dit dat ze de Nederlandse taal Ieren spreken en zo kunnen meedoen.
 Daarnaast worden ze hiermee in s|at gesteld om (gedeeltelijk) vorm te geven aan hun wettelijke
 inburgeringsplicht met een inburgeringstraject dat is afgestemd op hun capaciteiten.
 Voordeel voor de ISD Bollenstreek is dat een in 2011 op deze wijze vormgegeven traject via de
 outputverdeelmaatstaven' mee telt voor het budget dat in 2013 voor inburgering wordt ontvangen. De
 inzet van dit instrument voor uitkeringsgerechtigden van de ISD betekent bovendien dat deze mensen
 toch geactiveerd worden, dat ze niet zomaar worden ontheven van hun inburgeringsplicht en dat ze
 een grotere kans hebben om uit te stromen uit de bijstand.
 Voorstel is om deze groep uitkeringsgerechtigde niet Ieerbare analfabeten' een traject TGN aan te
 bieden. Er is ge'l'nvenëriseerd hoeveel niet Ieerbare analfabete inburgeringsplichtigen het op dit
 moment gaat. Het betreft op dit moment 10 uitkeringsgerechtigde personen en 2 niet uitkerings-
 gerechtigden die waarschijnlijk zouden kunnen stadenl . Daarnaast zullen er analfabete nieuwkomers
 zijn, die kunnen instromen.
 Realiseren TGN-trajecten
 Aan de twee aanbieders van de inburgeringsvoorzieningen is gevraagd of zij deze moeilijke groep
 kunnen toeleiden naar de TGN. Beide aanbieders hebben aangegeven dat zij hierin wat kunnen
 betekenen. Met (voorlopig) één aanbieder (Capabel) zijn nadere gesprekken gevoerd. Capabel heeft
 1 Enkele inbume|ngsplichtige anal|beten zijn (nog) niet geschikt vo| een TGN-traject. Bjvoo|eeld vanwege
 medische klachten of een WsW-indi|tie.
 H:ïGemeentenïGemeente|denïsïkkenWol 1hWi traject TGN voor anal|beten.doc, jhout Pagina 1 15-3-201 1
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