Toelichting tellingen middelen maatschappelijke begeleiding
mei-circulaire 2020
Context
Vanaf 1 oktober 2017 wordt de vergoeding voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding (MB) door gemeenten uitbetaald door het ministerie van BZK via de decentralisatie- uitkering.
De vergoedingen per gemeente worden jaarlijks bepaald op basis van het aantal gehuisveste statushouders (en nareizende gezinsleden) per gemeente. Deze gegevens worden door DUO, in opdracht van het ministerie van SZW, aan
het ministerie van BZK verstrekt.
Hieronder wordt nader ingegaan op de totstandkoming van de tellingen voor de mei-circulaire 2020, de informatievoorziening aan gemeenten (voor wie krijgen gemeenten een vergoeding voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding) en de hoogte van het bedrag.
Achtergrond tellingen
Het aantal per gemeente t.b.v. de vergoeding MB via de mei- circulaire 2020 is als volgt bepaald:
Groep met inburgeringsplicht vanaf 1 oktober 2017
1.	Persoon heeft vergunning asiel bepaalde tijd of is gezinslid van persoon met vergunning asiel bepaalde tijd of asiel
onbepaalde tijd (voor en exacte omschrijving van de doelgroepen wordt verwezen naar art.18 van de Wet inburgering) , en
2. Persoon is geen hervestigde vluchteling1, en
3. Inburgeringsplicht is gestart op of na 1 oktober 2017, en
4.	Persoon heeft zich in de gemeente gevestigd (inschrijving in de BRP) op of na 1 oktober 2017 tot en met 26 februari 2020 op een niet AZC adres (1e gemeente van vestiging op niet AZC adres is hier bepalend voor de toewijzing
van de vergoeding), en
5.	Gemeente heeft niet eerder een vergoeding voor betreffende persoon ontvangen. Dit wordt gecontroleerd a.d.h.v.
de verstrekking MB die in 2018 en 2019 is gedaan en o.b.v. gegevens van COA over uitbetaalde MB (oude regeling)
Het betreft hier inburgeringsplichtigen die tevens verplicht zijn het participatieverklaringstraject (PVT) te doorlopen.
Groep met inburgeringsplicht vóór 1 oktober 2017
In aanvulling op bovengenoemde groep is er nog een groepje personen die niet door COA (oude regeling) is vergoed
en ook niet in de selectie voor de vergoeding MB via de mei-circulaire 2018 en 2019 is meegenomen.
Het betreft personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.	Persoon heeft vergunning asiel bepaalde tijd of is gezinslid van persoon met vergunning asiel bepaalde tijd of asiel
onbepaalde tijd (voor en exacte omschrijving van de doelgroepen wordt verwezen naar art.18 van de Wet inburgering), en
2. Persoon is geen hervestigde vluchteling, en
3. Inburgeringsplicht is gestart voor 1 oktober 2017, en
4.	Persoon heeft zich in de gemeente gevestigd (inschrijving in de BRP) op of na 1 oktober 2017 tot en met 26 februari 2020 op een niet AZC adres (1e gemeente van vestiging op niet AZC adres is hier bepalend voor de toewijzing
van de vergoeding), en
5.	Gemeente heeft niet eerder een vergoeding voor betreffende persoon ontvangen. Dit wordt gecontroleerd a.d.h.v.
de verstrekking MB die in 2018 en 2019 is gedaan en o.b.v. gegevens van COA over uitbetaalde MB (oude regeling)
Deze personen zijn niet verplicht het participatieverklaringstraject te doorlopen.
1Over de verstrekking van de middelen voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van hervestigde vluchtelingen heeft overleg plaatsgevonden tussen het
ministerie van SZW en het ministerie van J&V. De middelen voor de maatschappelijke begeleiding van hervestigde vluchtelingen worden naar verwachting meegenomen in de decentralisatie- uitkering van 2021. COA heeft de vergoeding van de maatschappelijke begeleiding voor deze groep t/m 2017 verstrekt.

Informatievoorziening
In de portal inburgering is bij de personen waarvoor de inburgeringsplicht is gestart vanaf 1-10-2017 (de PVT plichtigen) te zien of ze in aanmerking komen voor MB en of ze gemeld zijn bij het ministerie van BZK voor uitbetaling van
de vergoeding.
Deze informatie is tevens beschikbaar in het downloadbestand PVT dat voor gemeenten op de downloadpagina van
de portal inburgering beschikbaar is.
Alle personen (beide bovengenoemde groepen) die in aanmerking komen voor de vergoeding MB zijn ook als download op de portal Inburgering beschikbaar, herkenbaar aan de toevoeging MB2020 aan de bestandsnaam.
Algemeen tav bovengenoemde groepen
Nb1. Personen die na vestiging in de gemeente zijn overleden zijn in de verstrekking meegenomen.
Nb2. Vergoeding wordt toegerekend aan de eerste gemeente van vestiging. Bij een latere verhuizing moeten de vergoedingen verrekend worden tussen de betrokken gemeenten.
Nb3. Personen die niet geselecteerd zijn voor de DU2020 bv. door vertraagde aanlevering door de IND of onjuiste of
onvolledige informatie uit de BRP, worden meegenomen in de selectie t.b.v. DU 2021.
Hoogte vergoeding maatschappelijke begeleiding
De gemeente ontvangt € 2.370 per inburgeringsplichtige die per 1 januari 2016 is gehuisvest.

