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AMENDEMENT 2018-ll-7e

Onderwerp: Programmabegroting - Inburgering
Dit amendement heeft betrekking op voorstel 18.0000728

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

overwegende dat
1. gemeenten per ingaande van 2020 meer regie krijgen over de uitvoering van 

inburgering, met als opdracht de effectiviteit van inburgering te vergroten,

van mening dat
1. de taal-inburgeringstrajecten in de Noordoostpolder op ernstige wijze gefaald 

hebben;
2. dit niet tijdig is gesignaleerd en gemonitord;
3. DUO hiervan het bewijs onomstotelijk heeft geleverd;
4. er nu vele mensen in de Noordoostpolder de Nederlandse taal niet machtig zijn en 

mede daardoor achterstand hebben op de arbeidsmarkt;
5. dit de gemeenschap meer dan 1,4 miljoen euro heeft gekost.
6. het spreken van de Nederlandse taal en het kennis hebben van Nederland 

onontbeerlijk voor het doen welslagen van een goede inburgering;
7. hierdoor de kansen op de arbeidsmarkt voor nieuwkomers worden vergroot;
8. dit van groot belang is ook voor inburgering/participatie etc. onze 

Noordoostpolder,

besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te 
stellen: de activiteiten onder speerpunt 03 aan te passen (pag. 73):

3.1 - wij helpen nieuwe 
Nederlanders met 
integratie

In 2019:
• zijn onze nieuwe taken rond inburgering in de 

Nederlandse samenleving geïmplementeerd;
• zijn de afspraken met onze maatschappelijke 

partners over een integrale aanpak gemaakt, dat
één van de doelen is dat het 
slagingspercentage van degenen die een 
taaltraject -binnen de gestelde termijn van 
inburgering- succesvol hebben doorlopen, zo 
hoog mogelijk is.

• stimuleren en faciliteren wij initiatieven van de 
dorpen en wijken om nieuwe Nederlanders en 
arbeidsmigranten in hun dorp op te nemen
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