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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de meerjarenprogramma 2018-2021 ter bespreking voorligt; 
2. er in 2016 door de raad een motie taalplan vreemd aan de orde van de dag is 

vastgesteld; 
3. de motie het college opdraagt met een kaderstellend document over taal te 

komen met een daarop gebaseerd taaiplan; 
4. tot op heden een kaderstellend document met plan van aanpak ontbreekt, 

van mening dat 
1. de raad zonder plan niet in staat is om te controleren waarom, waarvoor en of er 

voldoende kwalitatieve en kwantitatieve middelen worden ingezet; 
2. dat bij uitvoerende organisaties bovendien gebrek aan regie, coördinatie en 

monitoring wordt ervaren; 
3. de beheersing van het Nederlands in al haar facetten essentieel is voor de sociale 

cohesie, het verkrijgen van een baan en voorkomen van isolement; 
4. het aantal inwoners van Noordoostpolder dat het Nederlands onvoldoende of niet 

beheerst substantieel is; 
5. dit alleen al een reden is om te beoordelen of middelen toereikend zi jn; 
6. uit de meerjarenbegroting blijkt door het ontbreken van een speerpunt 

Nederlandse taal met bijbehorende indicatoren, de beheersing van het Nederlands 
geen prioriteit heeft; 

besluit 
1. De (meerjaren)programmabegroting 2018-2021 gewijzigd vaststellen, met 
dien verstande dat de tekst over Taalcursus aanbieden aan nieuwkomers 
(pag. 37) als volgt wordt aangevuld: 
In het eerste kwartaal van 2018 wordt een kaderstellend Taaiplan 
beheersing Nederlandse taal opgesteld, incl. een plan van aanpak en een 
overzicht van in te zetten middelen, welke bekostigd worden uit de 
koepelreserve Sociaal Domein. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: 
PvdA-GroenLinks 

Naam: 
Rien van der Velde 

Voor: 

Tegen: 

Beslui t gemeen te raad : Aangenomen / verworpen 


