Aan: college van B&W gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ter attentie van mw. I. Nieuwenhuizen
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Datum: 6 maart 2020
Onderwerp: Advies Puree inzake Nieuwe Wet Inburgering en doorontwikkeling Versneld Burgerschap
Bijlagen: -

Geachte mevrouw Nieuwenhuizen,
Puree heeft kennis genomen van het voorstel om vanaf juli 2019 tijdig met de voorbereidingen te
starten voor de invoering van deze nieuwe wet. Voor de financiering heeft het Rijk onze gemeente
voor 2019 en 2020 extra gelden ter beschikking gesteld, voor beide jaren elk € 40.000. In de
begroting 2020 is deze bijdrage toegevoegd aan de algemene middelen en niet, zoals gebruikelijk en
conform de gedragslijn in 2019 aan de voorbereiding en uitvoering van deze nieuwe wet.
Tevens wordt in de notitie voorgesteld om het tekort 2020 ten bedrage van € 73.250 te dekken uit de
reserve ‘Ondersteuning’. Deze reserve heeft een nieuwe en meer neutrale naam gekregen maar is
feitelijk de reserve voor armoedebeleid. Deze reserve is conform de notitie Reserves en
Voorzieningen 2019 in stand gehouden voor specifiek het armoedebeleid en wordt gevoed vanuit de
overschotten die op dit beleidsonderdeel ontstaan.
De kosten voor Ferm Werk over 2019 bestaat uit de inzet van een extra werkconsulent voor deze
doelgroep en worden geraamd op € 40.000 voor een half jaar (vanaf juli). Opvallend is dat met dit
voorstel in februari 2020 achteraf aan Ferm Werk over 2019 extra middelen worden toegekend.
Advies Puree.
Wij adviseren u om de reserve ‘ondersteuning’ / armoedebeleid niet in te zetten voor dekking van de
voorbereidingskosten van de doorontwikkeling van Versneld Burgerschap. De reserve
‘Ondersteuning’ / Armoedebeleid kan volgens de notitie Reserves en Voorzieningen 2019 hiervoor
niet worden aangewend. In uw reactie op ons advies bij de Q2 rapportage in 2019 heeft u inzake de
schuldhulpverlening en de toetreding tot NIHS enkele toezeggingen gedaan waarvoor deze reserve
wellicht kan worden ingezet.
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De extra gelden van het Rijk voor 2020 ten bedrage van € 40.000 behoren volledig voor dekking van
de doorontwikkeling van Versneld Burgerschap te worden aangewend en zou deze bijdrage niet als
algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente begroting moeten worden ingezet.

Met vriendelijke groet,
Jan Bouwens (vz. Stichting Puree)
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