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Onderwerp: Inclusie; taal en integratie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. In 2016 een motie PvdA/GL integraal taalbeleid en taalplan is aangenomen;
2. In de Perspectiefnota 2019 en Voorjaarsnota 2019 o.a. inclusie & arbeidsmarkt en 

taal & integratie zijn benoemd;
3. In de algemene commissie (24 en 26 juni 2019) hier diverse vragen over zijn 

gesteld; de PvdA-NOP heeft dit in verband gebracht met het voorkomen van een 
parallelle samenleving;

4. Huis voor Taal Noordoostpolder een plan van aanpak 2019 heeft gepresenteerd;
5. Er een taalmakelaar aangesteld wordt,

van mening dat
1. De motie van de PvdA/GL 2016 niet overeenkomstig het dictum is uitgevoerd;
2. Er geen kaderstellend beleidsdocument Taal is en de Raad haar controlerende taak 

daardoor niet kan uitvoeren;
3. Het streven naar een inclusieve samenleving vraagt om integraal taalbeleid;
4. Het beheersen van de Nederlandse taal essentieel is voor integratie, participatie, 

armoedebestrijding en sociale cohesie;
5. Er onderscheid dient te worden aangebracht in doelgroepen, zoals nieuwkomers, 

laaggeletterden, arbeidsmigranten en andere inwoners met een migratie-achtergrond 
die het Nederlands onvoldoende beheersen. Zij verdienen elk een eigen aanpak;

6. Inclusie en uitsluiting kunnen samenhangen met de beheersing en het gebruik van 
de Nederlandse taal,

verzoekt het college
1. In september een procesmemo aan de raad te schrijven over het totstandkomen van 

een taaldocument;
2. In het voorjaar van 2020 met een kaderstellend taaldocument te komen waarbij 

beoogd wordt om inclusie in de samenleving te realiseren en taal daarin leidend te 
laten zijn

en gaat over tot de orde van de dag 
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