
Christenunie SGP gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT 2018-ll-7d

Onderwerp: Programmabegroting Taalcampagne arbeidsmigranten
Dit amendement heeft betrekking op de Programmabegroting (pag. 40)

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-11-2018
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. In Noordoostpolder veel arbeidsmigranten verblijven om hier werkzaamheden te 

verrichten, al dan niet voor langere tijd, al dan niet aaneengesloten;
2. Vereniging Dorpsbelang Espel in september zorgen heeft geuit richting het 

college en de gemeenteraad over de leefbaarheid in het dorp in verband met de 
aanwezigheid van (relatief) veel arbeidsmigranten;

3. integratie van de arbeidsmigranten van groot belang is voor de leefbaarheid en 
de sociale cohesie in onze gemeente;

4. enige beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde is voor integratie;
5. de gemeente de wettelijke taak heeft cursussen te verzorgen voor nieuwkomers 

en arbeidsmigranten om de Nederlandse taal te leren,

van mening dat
1. de gemeente structureel sturing dient te geven aan het promoten en geven van 

taallessen aan arbeidsmigranten;
2. de gemeente de regie behoort te hebben bij de communicatie met alle partijen 

die taallessen voor arbeidsmigranten verzorgen;
3. een taalcampagne nodig is om de lessen in de Nederlandse taal actief onder de 

aandacht van arbeidsmigranten te brengen en hen te stimuleren hieraan deel te 
nemen,

besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te
stellen: speerpunt 03 toe te voegen aan de speerpunten op pag. 40______
03 - het leren van de 
Nederlandse taal 
stimuleren

Arbeidsmigranten structureel stimuleren 
zich de Nedelandse taal eigen te maken met 
het oog op hun integratie

En onder 'Activiteit' (pag. 40) toe te voegen:
03 - het leren van de Nederlandse taal stimuleren
3.1 - Wij komen met een 
taalcampagne gericht op 
arbeidsmigranten

Voorjaar 2019 komen we met een voorstel 
voor een taalcampagne; deze beoogt 
arbeidsmigranten zoveel mogelijke te laten 
deelnemen aan lessen Nederlandse taal
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