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Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 24, vierde lid, van de
Wet inburgering nieuwkomers;

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra.

Besluit:

Toelichting

Feitelijk betekent een en ander dat de
doelgroep nieuwkomers gedurende het
jaar 1998 dezelfde blijft, maar dat op
grond van artikel 1, derde en vierde lid,
van de WIN de categorie 16- en 17-jarigen eraan wordt toegevoegd.
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deze categorieën het onderscheid verplicht/niet verplicht aanwezig. Daarom
dient de gemeente met deze nieuwkomers een inburgeringsovereenkomst
af te sluiten en dienen de nieuwkomers
de toets of het examen af te leggen.
Zouden immers de begrippen uit de
WIN ‘beschikking omtrent het inburgeringsprogramma’ en de ‘verklaring’ van
toepassing zijn, dan zou dat inhouden
dat het inburgeringsprogramma door
de nieuwkomer verplicht gevolgd moet
worden. De WIN laat de nieuwkomer
immers geen keuze, tenzij hij aan
bepaalde in de WIN genoemde voorwaarden voldoet, of ontheffing van het
college van burgemeester en wethouders heeft gekregen.
Tenslotte wordt in de onderhavige
regeling de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers ingetrokken.
De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra.
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