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Ontvangen 29 juni 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel 14, vierde lid, wordt na «de brede intake» ingevoegd «en 
worden eisen gesteld inzake de kwalificatie van personen die onder 
verantwoordelijkheid van het college de brede intake afnemen». 

II

In artikel 15, vijfde lid, wordt na «wordt opgesteld» ingevoegd «en 
worden eisen gesteld inzake de kwalificatie van personen die onder 
verantwoordelijkheid van het college de vaststelling van het persoonlijk 
plan inburgering en participatie voorbereiden». 

III

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «tijdig» vervangen door «uiterlijk binnen een 
maand na de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en 
participatie, bedoeld in artikel 15, derde lid,». 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere 

regels gesteld over de hoogte van de prijs, bedoeld in het tweede lid. 

IV

In artikel 17 wordt aan het eerste lid toegevoegd «Het college draagt 
zorg dat de inburgeringsplichtige voor ten minste twee voortgangsge-
sprekken per jaar word opgeroepen.» 
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Toelichting  

Dit amendement heeft als doel om de invulling van inburgeringstra-
jecten door gemeenten nader in te kaderen. 

De onderdelen I en II regelen dat bij algemene maatregel van bestuur 
kwalificatie-eisen worden gesteld aan de personen die verantwoordelijk 
zijn voor het afnemen van de brede intake en het vaststellen van het 
persoonlijk plan inburgering en participatie. 

Onderdeel III regelt dat het inburgeringsaanbod voor asielstatushouders 
moet worden gedaan binnen een maand na het vaststellen van het 
persoonlijk plan inburgering en participatie en dat bij algemene maatregel 
van bestuur nadere regels worden gesteld over de inkoopprijs voor de 
cursus of opleiding waarmee de inburgeringsplichtige kan voldoen aan de 
vastgestelde leerroute, in het kader van het inburgeringsaanbod. 

In onderdeel IV wordt geregeld dat de gemeente de inburgerings-
plichtige ten minste twee keer per jaar oproept voor een voortgangsge-
sprek. 

Jasper van Dijk
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