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Onderwerp:
Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en
Inburgering

Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker
Dienst Beleid
Beleidsvoorbereiding
J. Backers, telefoon ((0591)68 59 79)
Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
instemmen met de aanpassingen van het Meerjarenontwikkelings-programma GSB III
( BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid ) op de volgende terreinen:
1.
Volwasseneducatie: het MOP aan te passen op de indicator Aantal Ingekochte
Trajecten met als stedelijk resultaat op 31 december 2009: 1605 ingekochte trajecten.
2.
Onderwijsachterstandenbeleid: het MOP aan te passen op een tweetal indicatoren met
als stedelijk resultaat op 31 december 2009:
I.
330 doelgroepleerlingen nemen deel aan voorschoolse educatie.
II.
70 leerlingen hebben deelgenomen aan een schakelklas.
3.
Inburgering: het MOP aan te passen op een drietal indicatoren met als stedelijk
resultaat op 31 december 2009:
I:
285 overeenkomsten met inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars
aan wie een voorziening is aangeboden, tegen een voorschotvergoeding van
€ 4235,= per cursist
II
165 overeenkomsten met inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars
aan wie een voorziening is aangeboden, tegen een voorschotvergoeding van
€ 6180,= per cursist
III
130 genomen handhavingsbeschikkingen voor inburgeraars die geen
voorziening aangeboden krijgen.

-2Samenvatting
Met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2007
worden ook de middelen voor Volwasseneducatie voor de G31 toegevoegd aan de Brede
Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid.
Bij het oordeel op de concept MOP 2005 – 2009 zijn de gemeenten geinformeerd dat het
onderdeel volwasseneducatie nog niet is beoordeeld. Een reden hiervoor was dat een gedeelte
van het volwasseneducatiebudget, zijnde de bekostiging van de trajecten Nederlands als
tweede taal ( NT2 ) met invoering van de nieuwe Wet Inburgering overgeheveld worden van
de begroting van OC&W naar de begroting van de minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie. Dit ter bekostiging van de uitbreiding van de inburgeringstrajecten onder de
nieuwe Wet.
De voor-en vroegschoolse deelname van doelgroepkinderen aan voorzieningen en de
ambities op het gebied van schakelklassen zijn nu al onderdeel van het MOP GSB III.
Door de invoering van de nieuwe Wet Onderwijsachterstandenbeleid is de gemeente alleen
nog verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie ( 2 en 3 jarigen ) en de schakelklassen.
De verantwoordelijkheid voor de vroegschoolse educatie ( 4 en 5 jarigen ) is naar de
schoolbesturen gegaan.
Tevens is een nieuwe prestatie indicator voor schakelklassen afgesproken, namelijk het
aantal leerlingen in plaats van het aantal klassen.
Ook inburgering is nu reeds onderdeel van het MOP, maar de invoering van de nieuwe Wet
Inburgering leidt tot een uitbreiding van het aantal trajecten
Van de gemeente wordt door dit alles verwacht dat de ambities op deze terreinen worden
verhoogd.
Dit vereist een aanpassing van het MOP GSB III 2005 -2009

Bijlagen: geen.

Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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Met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2007
worden ook de middelen voor Volwasseneducatie voor de G31 toegevoegd aan de Brede
Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid.
Bij het oordeel op het concept MOP 2005 – 2009 zijn de gemeenten geinformeerd dat het
onderdeel volwasseneducatie nog niet is beoordeeld. Een reden hiervoor was dat een
gedeelte van het volwasseneducatiebudget, zijnde de bekostiging van de trajecten
Nederlands als tweede taal ( NT2 ) met invoering van de nieuwe Wet Inburgering
overgeheveld worden van de begroting van OC&W naar de begroting van de minister
voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Dit ter bekostiging van de uitbreiding van
inburgeringstrajecten onder de nieuwe Wet.
De voor-en vroegschoolse deelname van doelgroepkinderen aan voorzieningen en de
ambities op het gebied van schakelklassen zijn nu al onderdeel van het MOP GSB III.
Bij de invoering van nieuwe Wet Onderwijsachterstandenbeleid is de gemeente alleen
nog verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie ( 2 en 3 jarigen ) en de
schakelklassen.
De verantwoordelijkheid voor de vroegschoolse educatie ( 4 en 5 jarigen ) is naar de
schoolbesturen gegaan.
Tevens is een nieuwe prestatie indicator voor schakelklassen afgesproken, namelijk het
aantal leerlingen in plaats van het aantal klassen.
Ook inburgering is nu reeds onderdeel van het MOP, maar de invoering van de nieuwe
Wet Inburgering leidt tot een uitbreiding van het aantal trajecten.
Van de gemeente wordt door dit alles verwacht dat de ambities op deze terreinen worden
verhoogd.
Dit vereist een aanpassing van het MOP GSB III 2005 - 2009
OK
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De trajecten in het kader van de volwasseneducatie beogen verdere scholing van
volwassenen op de gebieden sociale/maatschappelijke redzaamheid
(analfabeten/laaggeletterden,vrijwilligers etc. ), VAVO ( sprint HAVO en VWO voor
voortijdige schoolverlaters ) en NT2 voor niet inburgeringsplichtigen.
Het beoogde effect van de deelname van doelgroepleerlingen aan de voorschoolse
voorzieningen en schakelklassen richt zich op het terugdringen van taalachterstanden bij
deze kinderen.
Het beoogde effect van inburgering betreft de verbetering van de beheersing van de
Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden.
PK
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De gemeente Emmen heeft al jaren een overeenkomst met Het Drenthe College vwb de
uitvoering van de volwasseneducatie. De verantwoording vind jaarlijks plaats via
goedkeurende accountantsverklaringen, zowel vwb de rechtmatigheid alsook vwb de
doelmatigheid.
De voorschoolse deelname van doelgroepkinderen aan voorzieningen en de ambities op
het gebied van schakelklassen zijn nu al onderdeel van het MOP GSB III.
Ook Inburgering is als thema op dit moment al onderdeel van het MOP GSB III, maar
door invoering van de nieuwe Wet Inburgering dienen nieuwe resultaatsafspraken te
worden gemaakt.
De op dit moment gevraagde resultaatsafspraken zullen dan ook onderdeel gaan uitmaken
van het reeds bestaande prestatieconvenant GSB III tussen het Rijk en de gemeente
Emmen.

-4Deze nieuwe resultaatsafspraken zullen worden gemonitord.
QK
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Met betrekking tot de resultaatsafspraken heeft overleg/afstemming plaatsgevonden met
de uitvoerende ( onderwijs- )instellingen.
RK
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De bekostiging van de trajecten vwb de volwasseneducatie vindt t/m 2009 jaarlijks
plaats uit de toegekende Rijksbijdrage.
Voor 2007 betreft dit € 1.363.117,=
De bekostiging van de deelname van doelgroepleerlingen aan voorschoolse
voorzieningen en de deelname van leerlingen aan de schakelklassen vindt jaarlijks
t/m 2009 plaats uit de toegekende Rijksbijdrage.
Voor het schooljaar 2006/2007 betreft dit € 716.832,=
De bekostiging van de inburgeringsvoorzieningen vindt plaats uit de toegekende
Rijksbijdrage. Voor de periode 2007 t/m 2009 betreft dit € 2.230.294,=
De bekostiging van het aantal genomen handhavingsbeschikkingen mbt inburgering
vindt plaats uit de toegekende Rijksbijdrage.
Voor de periode 2007 t/m 2009 betreft dit € 40.518,=
E.e.a. te regelen via een begrotingswijziging.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 21 november 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november’06, nummer: 06/912;

besluit:
in te stemmen met de aanpassingen van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma GSB III
( BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid ) op de volgende terreinen:
1.
2.

3.

Volwasseneducatie: het MOP aanpassen op de indicator Aantal Ingekochte Trajecten met
als stedelijk resultaat op 31 december 2009: 1605 ingekochte trajecten.
Onderwijsachterstandenbeleid: het MOP aanpassen op een tweetal indicatoren met als
stedelijk resultaat op 31 december 2009:
I. 330 doelgroepleerlingen nemen deel aan voorschoolse educatie.
II. 70 leerlingen hebben deelgenomen aan een schakelklas
Inburgering: het MOP aanpassen op een drietal indicatoren met als stedelijk resultaat
op 31 december 2009:
I 285 overeenkomsten met inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie
een voorziening is aangeboden, tegen een voorschotvergoeding van € 4235,= per
cursist
II 165 overeenkomsten met inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie
een voorziening is aangeboden, tegen een voorschotvergoeding van € 6180,= per
cursist
III 130 genomen handhavingsbeschikkingen voor inburgeraars die geen voorziening
aangeboden krijgen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

