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MOTIE: Taalaanbod inburgerin g breed aanbieden

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2020,

Constaterende dat:
. Op L juli 2021, de nieuwe inburgeringswet in werking treedt, waarmee de regie over de

inburgering bij de gemeenten komt te liggen
o Het taalniveau wordt verhoogd van AL naar BL voor een betere aansluiting op de

arbeidsmarkt
o De gemeente met elke inburgeraar een Plan lnburgering en Participatie (PlP) moet opstellen
o Nieuwkomers periodiek worden uitgenodigd voor een voortgangsgesprek
o Gezinsmigranten (kinderen of volwassenen die naar Nederland komen voor respectievelijk

een partner of bij hun ouders in Nederland gaan wonen) niet als primaire doelgroep worden
benoemd in de wet

o Gezinsmigranten in de meeste gevallen niet-uitkeringsgerechtigd zijn en daarmee niet onder
de verplichtingen van de Participatiewet vallen

. Zij dus niet automatisch een taalaanbod- of arbeidsmarktoriëntatie van de gemeente krijgen,
omdat ze geacht worden hun inburgering zelf te regelen via hun sociale netwerk

Overwegende dat:
o Het in ons aller belang is dat nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk goed de taal leren en

daarmee kunnen participeren in de samenleving en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien
r Het voor de inburgering en integratie van arbeidsmigranten in onze samenleving van wezenlijk

belang is dat ook zij zo snel mogelijk worden toegeleid naar taaltrajecten
o Oud-inburgeraars eveneens zouden kunnen profiteren van de nieuwe aanpak van de

lnburgeringswet door ze ook op Bl-niveau te brengen

Verzoekt het college om:
o Ook gezinsmigranten via een persoonlijk plan inburgering en participatie (PlPlte begeleiden

bij/toe te geleiden naar taaltrajecten;
r Oud-inburgeraars te benaderen met een taalaanbod om hun taalniveau te verbeteren
o De raad in het voorjaar van202L te rapporteren hoe dit gestalte kan krijgen, hoeveelextra

aanbod gecreëerd kan worden en wat de meerkosten daarvan zijn
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