Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013
De raad van de gemeente Wierden;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde
lid, 24f, en 35 van de Wet inburgering zoals die laatstelijk luidde voor de inwerkingtreding van
Stb. 2012, 430 en artikel 4.27, derde lid, van het Besluit inburgering zoals dat laatstelijk luidde
voor de inwerkingtreding van Stb. 2012, 432;
gelet op artikel X van Stb. 2012, 430;
gelet op artikel V van Stb. 2012, 432;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 - Algemeen
Artikel 1 - Begrippen
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden;
b. raad: gemeenteraad van de gemeente Wierden;
c. staatsexamen: staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II als bedoeld in artikel
7.3.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
d. voorziening: inburgeringsvoorziening, gecombineerde voorziening, of
taalkennisvoorziening;
e. taak om te handhaven: taak om het bestaan van een vrijstelling te onderzoeken,
ontheffingen te verlenen, inburgeringstermijnen te verlengen of te vernieuwen, en boetes
op te leggen;
f. inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430:
inburgeringsplichtigen voor wie de termijn voor het behalen van het inburgeringsexamen is
aangevangen vóór 1 januari 2013 en ten aanzien van wie het college de taak om te
handhaven heeft;
g. inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430:
inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel en geestelijke
bedienaren, niet zijnde oudkomer, die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn
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geworden en ten aanzien van wie het college de taak heeft om een voorziening aan te
bieden;
h. vrijwillige inburgeraars als bedoeld in artikel X, vijfde lid, van Stb. 2012, 430:
vrijwillige inburgeraars die in Wierden wonen en met het college een overeenkomst
hebben gesloten tot het volgen van een inburgeringsvoorziening;
i. Wet inburgering: Wet inburgering zoals die laatstelijk luidde voor de inwerkingtreding van
de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere
wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de
inburgeringsplichtige (Stb. 2012, 430);
j. Besluit inburgering: Besluit inburgering zoals dat laatstelijk luidde voor de
inwerkingtreding van het Besluit van 25 september 2012, tot wijziging van het Besluit
inburgering en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de eigen
verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Stb. 2012, 432);
k. WWB: Wet werk en bijstand.
2. De betekenis van begrippen in deze verordening komt overeen met de betekenis van
dezelfde begrippen in de Wet inburgering en de daarop gebaseerde wetgeving, tenzij
daarvan in deze verordening wordt afgeweken.

Hoofdstuk 2 - Bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede,
van Stb. 2012, 430 en voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van
Stb. 2012, 430
Artikel 2 - Informatieverstrekking
1. Het college draagt er zorg voor dat inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige
wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de Wet inburgering
en over het aanbod van en de toegang tot voorzieningen.
2. Het college maakt bij de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen in ieder geval
gebruik van de volgende middelen:
a. foldermateriaal;
b. gemeentelijke website;
c. gemeentepagina;
d. individuele klantcontacten;
e. informatieverstrekking door derden.
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3. Het college beoordeelt ten minste eens in de drie jaren de doeltreffendheid en doelmatigheid
van de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en rapporteert daarover aan de
raad.
Artikel 3 - Eigen bijdrage
De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Wet inburgering, wordt in beginsel in
één keer en ten hoogste in 10 maandelijkse termijnen betaald.
Artikel 4 - Overige verplichtingen
De beschikking tot vaststelling van een voorziening kan één of meer van de volgende
verplichtingen bevatten:
a. het deelnemen aan de voorziening c.q. onafhankelijke diagnosestelling;
b. het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;
c. het deelnemen aan voortgangsgesprekken;
d. het voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen of het staatsexamen op een
door het college te bepalen tijdstip;
e. het melden van relevante omstandigheden, zoals ziekte, waardoor niet aan de verplichtingen
in de beschikking kan worden voldaan;
f. het meewerken aan een onderzoek wanneer de inburgeringsplichtige door persoonlijke
omstandigheden niet in staat is deel te nemen aan het inburgeringstraject en/of
inburgeringsexamen of het staatsexamen.
Artikel 5 - De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen
1. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 200,00, indien de inburgeringsplichtige geen of
onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde
voorziening of de verplichtingen, bedoeld in artikel 4 van deze verordening, niet of
onvoldoende nakomt.
2. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 300,00, indien de inburgeringsplichtige niet
binnen de in artikel 7, eerste lid, van de Wet inburgering bedoelde termijn of binnen de door
het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Wet
inburgering, verlengde termijn het inburgeringsexamen of het staatsexamen heeft behaald.
3. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 600,00 indien de inburgeringsplichtige niet
binnen de door het college op grond van artikel 32 van de Wet inburgering vastgestelde
termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.
4. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 1.000,00 indien de inburgeringsplichtige niet
binnen de door het college op grond van artikel 33 van de Wet inburgering vastgestelde
termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.
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5. Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd indien voor dezelfde gedraging de bijstand op grond
van artikel 18, tweede lid, van de WWB kan worden verlaagd dan wel een boete of maatregel
kan of moet worden opgelegd op grond van de in artikel 4.23 van het Besluit inburgering
genoemde sociale zekerheidswetten of sociale zekerheidsregelingen. In ieder geval wordt
geen boete opgelegd als de overtreding niet verwijtbaar is.
Artikel 6 - Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding
1. De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van deze
verordening, bedraagt ten hoogste € 400,00 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf
maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan
dezelfde overtreding.
2. Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd indien voor dezelfde gedraging de bijstand op grond
van artikel 18, tweede lid, van de WWB kan worden verlaagd dan wel een boete of maatregel
kan of moet worden opgelegd op grond van de in artikel 4.23 Besluit inburgering aangewezen
sociale zekerheidswetten of sociale zekerheidsregelingen. In ieder geval wordt geen boete
opgelegd als de overtreding niet verwijtbaar is.

Hoofdstuk 3 - Extra bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde
lid, van Stb. 2012, 430
Artikel 7 - Doelgroep
Aan inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430 biedt het
college een inburgeringsvoorziening aan.
Artikel 8 - De samenstelling van de voorziening
1. Het college stemt de voorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorziening aan
geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke
omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.
2. Een voorziening kan, naast datgene wat in de Wet inburgering is geregeld, een of meer van
de volgende onderdelen bevatten:
a. trajectbegeleiding;
b. voortgangsgesprekken.
Artikel 9 - De procedure van het doen van een aanbod
1. Het college biedt de voorziening schriftelijk aan. Het aanbod wordt gezonden naar het adres
waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.
2. In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de voorziening die wordt aangeboden en
worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan die voorziening worden verbonden.
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3. De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen vier weken het
college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt.
4. Als de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen acht weken na
ontvangst van deze mededeling het besluit tot vaststelling van de voorziening
overeenkomstig het gedane aanbod.
5. Als de inburgeringsplichtige het aanbod weigert is hij zelf verantwoordelijk voor zijn
voorbereiding op het inburgeringsexamen of het staatsexamen.
Artikel 10 - De voorziening in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget
1. Het college behandelt het verzoek van de inburgeringsplichtige om in aanmerking te komen
voor een voorziening in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget op de volgende
wijze:
a. het verzoek moet schriftelijk worden ingediend;
b. de inburgeringsplichtige dient binnen een termijn van 8 weken op zoek te gaan naar een
inburgeringsbedrijf dat past bij zijn voorkeur en ambities.
2. Het college keurt het voorstel van de inburgeringsplichtige voor het volgen van een
inburgeringsprogramma goed, indien dit programma naar het oordeel van het college
passend is om hem voor te bereiden op, en toe te leiden naar, het inburgeringsexamen of het
staatsexamen en wordt verzorgd door een inburgeringsbedrijf dat voldoet aan de volgende
vereisten:
a. inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. beschikking over het Keurmerk inburgering;
c. beschikking over aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van het verzorgen
van inburgeringsprogramma's.
3. Het college keurt het voorstel van de inburgeringsplichtige voor het volgen van een
taalkennisvoorziening goed, indien deze taalkennisvoorziening naar het oordeel van het
college passend is om hem de kennis van de Nederlandse taal te laten verwerven die
noodzakelijk is voor het kunnen afronden van een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 en wordt
verzorgd door een inburgeringsbedrijf dat voldoet aan de volgende vereisten:
a. inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. beschikking over een keurmerk van de brancheorganisatie;
c. beschikking over aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van het verzorgen
van inburgeringsprogramma’s of taalkennisvoorzieningen.
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4. Als het college de voorziening in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget heeft
vastgesteld, sluiten het college en de inburgeringsplichtige een overeenkomst met het
inburgeringsbedrijf.
Artikel 11 - De inhoud van de beschikking
Het besluit tot toekenning van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening bevat in
ieder geval:
a. een beschrijving van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening;
b. de duur van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening;
c. de datum waarop aan de inburgeringsplicht moet zijn voldaan;
d. de termijnen van betaling, bedoeld in artikel 3, van de eigen bijdrage en de wijze van betaling
daarvan;
e. een opgave van de rechten en verplichtingen, bedoeld in artikel 4, van de
inburgeringsplichtige;
f. de mogelijkheid van sancties.

Hoofdstuk 4 - Bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, vijfde lid,
van Stb. 2012, 430
Artikel 12 - Informatieverstrekking aan vrijwillige inburgeraars
Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op vrijwillige inburgeraars als bedoeld in artikel X,
vijfde lid, van Stb. 2012, 430.
Artikel 13 - Eigen bijdrage
In afwijking van artikel 24, eerste lid, van de Wet inburgering, zijn vrijwillige inburgeraars géén
eigen bijdrage verschuldigd.
Artikel 14 - Sancties bij niet-nakoming van de overeenkomst
Indien de vrijwillige inburgeraar de verplichtingen die zijn neergelegd in de overeenkomst niet of
onvoldoende nakomt:
a. kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de WWB-uitkering van de deelnemer;
b. kunnen de kosten ten behoeve van het inburgeringsprogramma voor rekening van de
deelnemer komen.
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Artikel 15 - Het vaststellen van de identiteit van de vrijwillige inburgeraar
Het college stelt de identiteit van de vrijwillige inburgeraar vast aan de hand van een document
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen
Artikel 16 - Intrekking
De Verordening Wet Inburgering gemeente Wierden 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 17 - Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op die van haar bekendmaking en werkt
terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 18 - Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet Inburgering gemeente Wierden 2013.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wierden d.d. 2 juli 2013
Gemeenteraad van Wierden,
de griffier,

de voorzitter

drs. W.H.J. Wienk

ing. J.H.M. Robben

Verordening Wet Inburgering gemeente Wierden 2013

7 van 12

Toelichting verordening Wet inburgering gemeente Wierden
2013
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Artikel 1 - Begrippen
In dit artikel wordt een aantal begrippen verklaard.
Hoofdstuk 2 - Bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede lid,
van Stb. 2012, 430 en voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van
Stb. 2012, 430
Opschrift hoofdstuk 2
Inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430 zijn
inburgeringsplichtigen voor wie de termijn voor het behalen van het inburgeringsexamen is
aangevangen vóór 1 januari 2013 en ten aanzien van wie het college de taak om te handhaven
heeft. De taak om te handhaven is de taak om het bestaan van een vrijstelling te onderzoeken,
ontheffingen te verlenen, inburgeringstermijnen te verlengen of te vernieuwen, en boetes op te
leggen.
Inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430 zijn
inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel en geestelijke
bedienaren, niet zijnde oudkomer, die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden en
ten aanzien van wie het college de taak heeft om een voorziening aan te bieden. Het gaat hier
grofweg om een deelverzameling van de inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede
lid, van Stb. 2012, 430.
De bepalingen die betrekking hebben op inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, tweede
lid, van Stb. 2012, 430 gelden ook voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid,
van Stb. 2012, 430. Voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde lid, van Stb.
2012, 430 gelden extra bepalingen die niet gelden voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in
artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430. Die extra bepalingen zijn neergelegd in hoofdstuk 3.
Artikel 2 - Informatieverstrekking
De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de informatieverstrekking door de gemeente
aan inburgeringsplichtigen, ter zake van hun rechten en plichten uit hoofde van de Wet
inburgering, alsmede van het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen (artikel 8
van de Wet inburgering in samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430). Artikel 8
van de Wet inburgering is door middel van een amendement in de Wet inburgering gekomen
(zie TK 2005-2006, 30 308, nr. 50). In de toelichting op dit amendement staat te lezen dat het
van bijzonder belang is de inburgeringsplichtigen door middel van een gemeentelijk
informatieloket optimaal te informeren over hun rechten en plichten en over de manier waarop
ze hun inburgeringsplicht kunnen nakomen. Op deze wijze worden inburgeringsplichtigen
(volgens de toelichting op het amendement) beter in staat gesteld hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en hun plichten uit hoofde van de Wet inburgering na te komen.
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De inrichting van een gemeentelijk informatieloket kan (blijkens de toelichting op het
amendement) een goede invulling zijn van het bepaalde in artikel 8 van de Wet inburgering.
De regels over informatieverstrekking hebben betrekking op de volgende twee onderwerpen:



de rechten en plichten van inburgeringsplichtigen uit hoofde van de Wet inburgering, en
het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen.

Artikel 3 - Eigen bijdrage
De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de rechten en plichten van de
inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is
vastgesteld. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de inning van de eigen bijdrage
door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen. Zie artikel 23, derde lid, van de
Wet inburgering in samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430. De
betalingsverplichting geldt voor zowel inburgeringsplichtigen aan wie een voorziening is
toegekend vóór de inwerkingtreding van Stb. 2012, 430 (1 januari 2013) als voor
inburgeringsplichtigen aan wie met toepassing van artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430 en
hoofdstuk 3 van deze verordening nog een voorziening wordt toegekend na de inwerkingtreding
van Stb. 2012, 430.
Aan de inburgeringsplichtige voor wie het college een inburgeringsvoorziening (voor of na 1
januari 2013) heeft vastgesteld, legt het college ingevolge artikel 30 van de Wet inburgering in
samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430 een bestuurlijke boete op ter zake van
het handelen in strijd met de in de door de gemeenteraad bij verordening gestelde regels over
de rechten en plichten van die inburgeringsplichtige. Zie ook de (toelichting op de) artikelen 5 en
6.
De mogelijkheid de eigen bijdrage in te houden, te verrekenen, of bij dwangbevel in te vorderen
is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Artikel 24 Wet inburgering wordt in artikel X van Stb.
2012, 430 namelijk niet genoemd.
Artikel 4 - Overige verplichtingen
Zie de toelichting op artikel 3.
Artikel 5 - De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen
Op grond van de artikelen 23, eerste lid, van de Wet inburgering en artikel 30 van de Wet
inburgering in samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430 legt het college een
boete op bij het geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening
of de taalkennisvoorziening. Op grond van de artikelen 23, derde lid, van de Wet inburgering en
artikel 30 van de Wet inburgering in samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430
legt het college een boete op bij het niet voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3
en 4 van deze verordening. In artikel 6 is een recidivebepaling neergelegd.
In de leden 2 t/m 4 zijn de boetes vanwege het niet tijdig voldoen aan de inburgeringsplicht
geregeld.
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Het vijfde lid is een herhaling van het bepaalde in artikel 37 van de Wet inburgering in
samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430 en het bepaalde in artikel 5:41 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 6 - Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding
In artikel 5, eerste lid, is de hoogte neergelegd van de boete bij het geen medewerking verlenen
aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening of de taalkennisvoorziening of bij het niet
voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze verordening. In artikel 6,
eerste lid, is een recidivebepaling neergelegd. Onder "de vorige als verwijtbaar aangemerkte
overtreding" wordt verstaan de vorige overtreding die voor het college aanleiding is geweest een
boete op te leggen.
De gedragingen die zijn neergelegd in artikel 5, tweede t/m vierde lid, zijn niet voor recidive
vatbaar. Eenzelfde termijn kan immers maar één maal overschreden worden.
Het tweede lid is een herhaling van het bepaalde in artikel 37 van de Wet inburgering in
samenhang met artikel X, tweede lid, van Stb. 2012, 430 en het bepaalde in artikel 5:41 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Hoofdstuk 3 - Extra bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, derde
lid, van Stb. 2012, 430
Opschrift hoofdstuk 3
Zie de toelichting bij het opschrift van hoofdstuk 2.
Artikel 7 - Doelgroep
Ingevolge artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430 in samenhang met artikel 19, eerste lid, van de
Wet inburgering is het college verplicht een aanbod voor een inburgeringsvoorziening te doen
aan asielgerechtigden die voor de datum van inwerkingtreding van Stb. 2012, 430 (1 januari
2013) hun status hebben verkregen en aan geestelijke bedienaren die voor die datum een
verblijfsvergunning hebben gekregen. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met
betrekking tot artikel 19, eerste t/m derde lid, van de Wet inburgering (artikel 19, vijfde lid, van de
Wet inburgering in samenhang met artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430).
Artikel 8 - De samenstelling van de voorziening
Zie de toelichting op artikel 7.
Met "persoonlijke omstandigheden" in het eerste lid wordt niet bedoeld een zodanig ernstige
psychische of lichamelijke belemmering dan wel zodanige verstandelijke handicap, dat de
inburgeringsplichtige niet in staat is het inburgeringsexamen af te leggen. Wanneer hiervan
sprake is, komt de inburgeringsplichtige namelijk in aanmerking voor ontheffing van de
inburgeringsplicht.
Een inburgeringsvoorziening wordt ook bij een geringe leercapaciteit vastgesteld. Na het
verstrijken van de inburgeringstermijn of de op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a van
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de Wet inburgering verlengde termijn kan een ontheffing van de inburgeringsplicht plaatsvinden
indien het college op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar geleverde
inspanningen tot het oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het
inburgeringsexamen te behalen.
Artikel 9 - De procedure van het doen van een aanbod
Zie de toelichting op artikel 7.
Artikel 10 - De voorziening in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget
Ingevolge artikel X, derde lid, van Stb. 2012, 430 in samenhang met artikel 19, tweede lid, van
de Wet inburgering kan de inburgeringsvoorziening, de taalkennisvoorziening of de
inburgeringscomponent van de gecombineerde voorziening, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van
de Wet inburgering worden aangeboden in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget,
indien de inburgeringsplichtige daarom verzoekt.
De gemeenteraad bepaalt bij verordening wie - in het kader van een persoonlijk
inburgeringsbudget - de overeenkomst met het inburgeringsbedrijf sluit: het college, de
inburgeringsplichtige, of het college en de inburgeringsplichtige gezamenlijk (artikel 4.27, derde
lid, van het Besluit inburgering in samenhang met artikel V, derde en vierde lid, van Stb. 2012,
432). Dat is gebeurd in het vierde lid.
Artikel 11 - De inhoud van de beschikking
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Hoofdstuk 4 - Bepalingen voor inburgeringsplichtigen als bedoeld in artikel X, vijfde lid,
van Stb. 2012, 430
Opschrift hoofdstuk 4
Vrijwillige inburgeraars als bedoeld in artikel X, vijfde lid, van Stb. 2012, 430 zijn vrijwillige
inburgeraars die in Wierden wonen en met het college een overeenkomst hebben gesloten tot
het volgen van een inburgeringsvoorziening. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van
Stb. 2012, 430 (1 januari 2013) kunnen geen inburgeringsvoorzieningen meer worden
aangeboden aan vrijwillige inburgeraars. De bepalingen in dit hoofdstuk hebben dus enkel
betrekking op vrijwillige inburgeraars die in Wierden wonen en met het college een
overeenkomst hebben gesloten tot het volgen van een inburgeringsvoorziening.
Artikel 12 - Informatieverstrekking aan vrijwillige inburgeraars
De informatie heeft betrekking op de rechten en plichten op grond van de Wet inburgering van
vrijwillige inburgeraars (artikel 24f Wet inburgering in samenhang met artikel X, vijfde lid, van
Stb. 2012, 430). Rechten en plichten zijn ook in de overeenkomst neergelegd.
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Artikel 13 - Eigen bijdrage
De gemeenteraad heeft gebruik gemaakt van de in artikel 24e, tweede lid, van de Wet
inburgering in samenhang met artikel X, vijfde lid, van Stb. 2012, 430 neergelegde bevoegdheid
te bepalen dat de vrijwillige inburgeraar geen eigen bijdrage is verschuldigd.
Artikel 14 - Sancties bij niet-nakoming van de overeenkomst
Deze sancties zijn in de overeenkomst opgenomen.
Artikel 15 - Het vaststellen van de identiteit van de vrijwillige inburgeraar
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen
Artikel 16 - Intrekking
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 17 - Inwerkingtreding
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 18 - Citeertitel
Dit artikel behoeft geen toelichting.
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