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Carla Heemskerk
(0252) 251 608
Aanpassen GR ISD Bollenstreek en Verordening lnburgering2022

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek het voorstel om de huidige
Gemeenschappeluke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD) versie 2020 te wijzigen en de Verordening
inburgering 2022 vasl te stellen.

Wilt u deze stukken doorgeleiden naar uw gemeenteraad met het verzoek om toestemming te
verlenen voor de voorgestelde wijziging van de GR ISD Bollenstreek versie 2022 en de
Verordening inburgering 2022vast te stellen.

Aanleiding
Per 1 januari 2022 treedt de Wet lnburgering 2022 (Wi) in werking. Een aantal taken onder de Wi
delegeren gemeenten aan de ISD Bollenstreek. De GR ISD vers¡e 2022is aangepast op basis van
de nieuwe taken die de ISD Bollenstreek vanaf 1 janauri 2022 uitvoerl.
ln de bijlagen vindt u de GR ISD met wijzigingen zichtbaar en één versie met de wijzigingen
verwerkt.

Formeel schrijft de Wi geen verordeningsplicht voor. Om enerzijds uiting te geven aan sturing door
de gemeenteraden en anderzijds om du¡delijkheid voor de inburgeringsplichtige zelf te geven, stellen
wij u deze verordening voor. De verordening is opgesteld naar het model van de VNG.
De verordening beschrijft alle stappen in het nieuwe proces in begrijpelijke taal, voor zowel
gemeentelijke taken als de taken die de ISD Bollenstreek vanaf 1 januari 2022 uitvoert.

Bevoegdheden / besluitvorming
Het vaststellen van de gewijzigde GR ISD Bollenstreek (versie 2022) is een bevoegdheid van het
college. De gemeenteraad moet voorafgaand aan dit collegebesluit toestemming geven. Volgens de
Wet gemeenschappelijke regelingen mogen gemeenteraden alleen toestemming onthouden wegens
strijd met het recht of het algemeen belang.

Uw collegebesluit betreffende de GR ISD Bollenstreek (versie 2022) zie ik graag schriftelijk en als dat
mogelijk is voor 13 december 2021, maar uiterlijk 1 januari 2022tegemoet.
Daarna gaat de GR ISD voor formele vaststelling naar het algemeen bestuur van de ISD toe.

Het vaststellen van de Verordening inburgering is een bevoegdheid van de raad.
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Kosten nieuwe taken Wi
De kosten voor de uitvoering van de nieuwe taken zijn nog niet in de begroting 2022 opgenomen.
Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wi budget vanuit het Rijk.
De verwachte uitvoeringskosten nemen we mee met de begrotingswijziging 2022-1.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker
mevrouw C.(Carla) Heemskerk. Zij is bereikbaar via c.heemskerk(@isdbollenstreek.nl en telefonisch
op (0252) 251 608.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bol namens deze,

Robert)'t Jong


