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Betreft Uitvoering maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring

Betreft: Uitvoering maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring voor
vluchtelingen in 2016

Geacht College van B&W,

De toegenomen instroom van vluchtelingen stelt Nederland voor enorme
uitdagingen. Goede samenwerking tussen gemeenten, provincies en de
Rijksoverheid is noodzakelijk am deze kwestie op een goede manier aan te
pakken. Hiertae hebben VNG, IPO en de Rijksoverheid op 27 november het
Bestuursakkoard Verhoogde Asielinstroom gesloten.

In dit bestuursakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de maatschappelijke
begeleiding van vergunninghouders en de participatieverklaring. Met deze brief
informeer ik u graag over de gemaakte afspra ken en het vervolg.

Financiering maatschappelijke begeleiding
In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de maatschappelijke begeleiding van
vergunninghouders uitgebreid zal worden. Daartoe zal het beschikbare bedrag per
vergunninghouder verhoogd worden van de huidige € 1000 naar € 2370 euro in
2016 en 2017. Deze wijziging zal gaan gelden voor alle inburgeringsplichtige
vergunninghouders die op of na 1 januari 2016 worden uitgeplaatst naar een
gemeente. Dit geldt dus oak wanneer een vergunninghouder in eerste instantie in
tijdelijke huisvesting in uw gemeente wordt geplaatst, in een zogenoemd
gemeentelijk versnellingsarrangement. Oak de financieringssystematiek blijft voor
2016 angewijzigd: uitbetaling zal nag steeds geschieden via declaratie bij COA.
Voor de periade daarna zal door de ministeries van SZW en BZK, in overleg met
de VNG, warden bezien welke financieringssystematiek het meest geeigend is.

Inhoud maatschappelijke begeleiding
De maatschappelijke begeleiding zal warden uitgebreid; dit is mede de reden voor
de verhaging van het bedrag per inburgeringsplichtige vergunninghouder. De in te
voeten participatieverklaring, waaronder de ondertekening van de verkiaring en
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de nadere kennismaking met de Nederlandse kernwaarden door middel van
bijvoorbeeld een workshop, zal voor vergunninghouders onderdeel uit gaan
maken van de maatschappelijke begeleiding. Cok zullen de VNG en het ministerie
van SZW afspraken maken over de ambities die verbonden worden aan de Datum

maatschappeiijke begeleiding. Zij zuilen hier in januari 2016 nadere afspraken 7 8 JAN 2016
over maken. Dit zal gaan over de volgende thema’s: Onzereferentie

Praktische huip: ondersteuning en coaching van vergunninghouder bij het 2015-0000310175

regelen van praktische zaken zoals inschrijvingen, uitkering,
bankrekening, huur, verzekeringen, algemene Ievensbehoeften en het
wegwijs maken in de gemeente.

• Hul bij start inburgering: advies over te volgen inburgeringstraject, huip
bij vinden inburgeringscursus.

• Stimuieren Darticipatie: kennismaking met lokale organisaties, één of
meerdere stappen zetten op de participatieladder.

Uitvoering participatieverkiaring
Na een succesvolie pilotfase zal de participatieverkiaring conform de afspraken in
het Bestuursakkoord breed worden ingevoerd per 1 januari 2016. Gemeenten
creëren hierbij een contactmoment met de vergunninghouders in hun gemeente,
waarbij de participatieverkiaring wordt getekend. Dit gebeuft zo snel mogeiijk
nadat een vergunninghouder is uitgepiaatst. Daarnaast zal de vergunninghouder
nader dienen kennis te maken met de Nederlandse kernwaarden. Om de
participatieverkiaring te laten landen, is het van belang dat de waarden ook
daadwerkeiijk met hen worden besproken; een workshop over Nederiandse
waarden is hiervoor een goede mogelijke invulling. Het traject rond de
participatieverkiaring dient voor vergunninghouders betaaid te worden uit het
budget voor de maatschappeiijke begeleiding. Beide trajecten kunnen op elkaar
a ansi u i ten.

Voor de uitvoering van de participatieverkiaring zijn ai verschillende materiaien
beschikbaar, zoals de tekst van de verkiaring zeif, een brochure over
kernwaarden, een fiimpje over de waarden en een tooibox van ProDemos ten
behoeve van de workshops (o.a. een handreiking met mogelijke werkvormen). U
kunt deze materialen per direct via het OndersteuningsTeam Asfeizoekers en
Vergunninghouders (OTAV) op verzoek verkrijgen. De materiaien worden
momenteei herzien. De herziene materialen worden begin februari 2016 gratis
digitaai aangeboden.

Gemeenten zijn vrij om zeif te bepaien hoe de nadere kennismaking met de
Nederiandse kernwaarden piaatsvindt. In de pilotfase hebben sommige
gemeenten hiervoor zeif workshops verzorgd, andere gemeenten hebben deze
laten organiseren door ProDemos. In de komende periode zai met de VNG worden
bekeken weike behoeften bij gemeenten even rond de invulling. Voor gemeenten
is er op dit moment at de mogeiijkheid de workshop rechtstreeks bij ProDemos in
te kopen.

De pafticipatieverkiaring zal onderdeel worden van de Wet Inburgering.
Momenteei wordt gewerkt aan deze wetswijziging. De verwachting is dat dit
uiterlijkjuii 2017 in wetgeving is doorgevoerd. Zoais gezegd zai de uitgebreidere
maatschappelijke begeieiding, inciusief de participatieverkiaring, wet at ingaan per
1 januari 2016.
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Tot slot
De huidige asielinstroom vraagt veel van gemeenten. 1k ben mu daar zeer van
bewust. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken cm alle gemeenten die
zich inzetten voor de opvang, huisvesting en participatie van asielzoekers en Datum
vergunninghouders, te bedanken. Het is van groot belang flu samen te werken cm 1 8 JAN 2-3
asielzoekers een slaapplaats te bieden en vergunninghouders zo snel mogelijk Onze referentie

richting arbeidsmarkt te begeleiden. Het is in ieders belang dat mensen die in 2015-0000310175

Nederland mogen blijven, zo snel mogelijk bekend wotden met Nederlandse
waarden, inburgeren en aan het werk gaan. De uitbreiding van de
maatschappelijke begeleiding en de participatieverkiaring zijn nieuwe
instrumenten cm de integratie en participatie van vergunninghouders verder te
ondersteunen.

Mijn ministerie zal samenwerken met de VNG om de vinger aan de pols te houden
bij de uitvoering hiervan. Zo kunnen Wi] snel signalen omtrent de uitvoering
opmerken, en hier naar handelen.

Meet informatie en ondersteuning
De uitgebreide maatschappelijke begeleiding en participatieverkiaring starten op 1
januari 2016. Gemeenten worden daarbij op verschillende manieren ondetsteund.
Teams gaan het land in cm gemeenten in te regio te adviseren bij het verder
vormgeven van deze nieuwe instrumenten. Daarnaast kunt u voor informatie en
vragen terecht bij het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders
(OTAV). Het OTAV-team staat u graag te woord, en zal in nauwe samenwerking
met mijn ministerie uw vtagen zo snel mogelijk beantwoorden. U kunt contact
met hen opnemen via otav@vng.nl, of telefonisch op 070 373 8398. Op de
website www.vng.nl/otav zullen wij u op de hoogte houden van verdere
o ntwi kkel i ngen.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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