
Beleidsregels bijstandsverlening, onderdeel integratiebeleid 
nieuwkomers 2005 (en verder) 
 
1. Beleidsterrein 
Beleidstaak:     Vreemdelingenbeleid 
Beheerstaak:    Inburgering nieuwkomers, functienummer 621.00 
 
2. Aanleiding subsidie  
Met ingang van 30 september 1998 is de Wet inburgering nieuwkomers (Win) 
van kracht geworden. Op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de Win is 
maatschappelijke begeleiding een verplicht onderdeel van het 
integratieproces voor nieuwkomers in de zin van de Win. De 
maatschappelijke begeleiding is bedoeld om thuis te raken in de woon- en 
leefsituatie en bestaat uit een gevarieerd aanbod van praktische 
ondersteuning bij het dagelijks leven. 
Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt in samenwerking met de gemeente 
onder andere de maatschappelijke begeleiding. Daarnaast begeleidt 
Vluchtelingenwerk nieuwkomers in juridische procedures en heeft de 
stichting een signalerende en stimulerende rol als het gaat om individuele 
trajectbegeleiding van nieuwkomers in de zin van de Win. 
 
3. Uitgangspunten van beleid 
De Wet inburgering nieuwkomers (artikel 6 lid 1 sub b) verplicht de 
gemeente zorg te dragen voor een verplicht inburgeringsprogramma en voor 
maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in de zin van de Win. 
Inburgering bestaat uit zowel individuele trajectbegeleiding als 
maatschappelijke begeleiding. Binnen de afdeling Maatschappelijke Diensten 
vindt de individuele trajectbegeleiding van nieuwkomers plaats. De 
maatschappelijke begeleiding wordt verzorgd door Stichting 
Vluchtelingenwerk Zeewolde. 
 
4. Instelling 
Stichting Vluchtelingenwerk Zeewolde. 
 
5. Doelstelling 
Een gemeente waarin iedereen, ongeacht afkomst, zich thuis kan voelen,  
door onder andere nieuwkomers en andere buitenlanders op een prettige en 
snelle wijze te laten integreren met de inwoners van Zeewolde. 
  
6. Doelgroep  
Nieuwkomers in de zin van de Win en andere buitenlanders die in Zeewolde 
verblijven. (Win, nieuwkomer: art 1, lid 1: de vreemdeling die in Nederland 
rechtmatig verblijf heeft ..., die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die 
voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten, ...) 
 
7. Beoogd effect en termijn waarop 
Integratie van nieuwkomers en andere buitenlanders in de gemeente 
Zeewolde, door middel van  

- maatschappelijke en juridische begeleiding van nieuwkomers, 
vluchtelingen, buitenlanders, 
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- het afgeven van signalen aan de gemeente, 
- samenwerken met instanties binnen de gemeente Zeewolde. 

Meetbare resultaten kunnen zijn: 
- minder klachten en bezwaarprocedures, 
- minder gewenningsproblemen bij de nieuwkomers/buitenlanders 

(bijvoorbeeld door onverzekerd zijn, door niet naar (tand)arts te gaan, 
door geen kwijtschelding aan te vragen, etc.). 

 
8. Functies en producten 
Functies: 
maatschappelijke begeleiding; juridische begeleiding; belangenbehartiging; 
signalering; afstemmen / coördinatie; voorlichting 
 
Producten: 

- inloopspreekuur, 
- andere vormen van overleg met de doelgroep/achterban, 
- deelname aan de Cliëntenraad  of aan andere overlegvormen met de 

afdeling Maatschappelijke Diensten van de gemeente Zeewolde, 
- informatieverstrekking over wet- en regelgeving, cultuur en samenleving 

aan nieuwkomers en andere buitenlanders in Zeewolde,  
- signalen voor gewenste of noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering 

en/of beleidsregels van het taakcluster, 
- signalen voor gewenste of noodzakelijke verbeteringen in de wet- en 

regelgeving op landelijk niveau. 
 
9. Prestaties 
Integratie van nieuwkomers en andere buitenlanders in de gemeente 
Zeewolde, door middel van  
- maatschappelijke en juridische begeleiding van nieuwkomers, 

vluchtelingen, buitenlanders, 
- het afgeven van signalen aan de gemeente, 
- samenwerken met instanties binnen de gemeente Zeewolde. 
Meetbare resultaten kunnen zijn: 
- minder klachten en bezwaarprocedures, 
- minder gewenningsproblemen bij de nieuwkomers/buitenlanders 

(bijvoorbeeld door onverzekerd zijn, door niet naar (tand)arts te gaan, 
door geen kwijtschelding aan te vragen, etc.). 

 
10. Kwaliteit van het aanbod 
De kwaliteit van het hulpaanbod wordt in belangrijke mate bepaald door de 
kwaliteit van de vrijwilligers. Betrokkenheid en kennis van wet- en 
regelgeving spelen hierbij een grote rol. 
Het inloopspreekuur wordt aangeboden in het centrum van Zeewolde. 
Overleg met de afdeling Maatschappelijke Diensten vindt minimaal eenmaal 
per half jaar plaats. Het streven is gemiddeld eenmaal per kwartaal. 
 
11. Subsidiegrondslag 
In overleg met de instelling te bepalen. 
 
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget 100% prijsgevoelig is. 
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