Motie
Onderwerp motie:

Intensiveren taal- en inburgeringsprogramma statushouders

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

6.1a Perspectiefnota, programma 6 (Werk en inkomen)

Status:
verworpen
Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op
-

de regie op de inburgering en de taallessen van statushouders weer stevig in handen te nemen zodat goede
taallessen op een zo hoog mogelijk niveau en effectieve inburgering hand in hand gaan met de toegeleiding
naar werk;

en gaat over tot de orde van de vergadering.

Toelichting1
Overwegende
1. dat taalvaardigheid essentieel is om succesvol mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving en
arbeidsmarkt;
2. dat sinds 2013 de verantwoordelijkheid voor de taallessen en inburgering van statushouders niet langer bij
gemeenten ligt, maar bij de statushouders zelf,
3. dat zij drie jaar de tijd krijgen om aan hun verplichting te voldoen, zonder dat er goed toezicht is op de
kwaliteit van bijvoorbeeld de taalcursussen;
4. dat de kwaliteit van het taalonderwijs sinds de liberalisering hard achteruitgegaan is, zoals blijkt uit de daling
van het gemiddelde taalniveau na afloop van de cursus;
5. dat de Algemene Rekenkamer in januari 2017 nog concludeerde dat o.a.
a. de eigen verantwoordelijkheid als basis van het inburgeringsbeleid onvoldoende werkt in de praktijk.
b. de beperkte transparantie op de cursusmarkt belemmert inburgeraars om een passend traject te kiezen.
c. het huidige beleid stimuleert inburgeraars onvoldoende om op het hoogst haalbare niveau examen te
doen, wat de kans op participatie verkleint
d. gemeenten moeten migranten naar de juiste cursus leiden en hem tegelijkertijd aansporen naar werk te
zoeken.
6. dat Gooise Meren zelf ook baat heeft bij het snel en op een zo hoog mogelijk niveau aanleren van de
Nederlandse taal en de toegeleiding naar werk van statushouders;
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