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Onderwerp 

Afdoening motie “Verbind alle Hagenaars met elkaar en met de stad” 

  

Uw raad heeft bij het bespreken van het voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den 

Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531)” op 11 februari 2021, de door het 

raadslid Grinwis ingediende motie K.8 “Verbind alle Hagenaars met elkaar en met de stad” 

(RIS307894) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

 Constaterende, dat: 

• in het nieuwe inburgeringsbeleid geen aandacht is voor mensen die al langer in Den Haag 

wonen, maar onvoldoende ingeburgerd zijn en/of geen Nederlands spreken; 

• er geen specifieke acties zijn om deze zogenaamde ‘oudkomers’ te activeren om in te burgeren en 

Nederlands te gaan spreken; 

 

Overwegende, dat: 

• de wethouder SZW in de commissie Samenleving van 4 februari jl. heeft aangegeven zich met 

het inburgeringsbeleid alleen op nieuwkomers te willen richten; 

• laagdrempelige initiatieven, zoals een welkomhuis in de buurt waar taallessen worden gegeven, 

bij kunnen dragen aan de inburgering van ‘oudkomers’; 

 

Verzoekt het college: 

• een actieplan op te stellen om migranten die al langer in Nederland wonen in te laten burgeren 

en hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven op het gebied van inburgering 

en NT2-onderwijs.” 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college leest in de motie een verzoek om twee soorten scholing te verbinden, namelijk enerzijds 

kennis van de Nederlandse maatschappij en anderzijds kennis van de Nederlandse taal. Voor de 

inburgering hebben we de mogelijkheden en de plicht via de wet Inburgering en voor taalonderwijs 

hebben we de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voor migranten die al langer in Nederland 

wonen, zogenaamde ‘oudkomers’ bestaat via de wet Inburgering geen mogelijkheid om in te burgeren.  
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De wet educatie en beroepsonderwijs biedt geen mogelijkheid om ‘oudkomers’ een 

inburgeringsprogramma aan te bieden. Deze laatste wet biedt wel de mogelijkheid o.a. taalonderwijs 

aan te bieden aan volwassenen (volwasseneneducatie) als zij niet meer onder de verplichting van de 

Inburgeringswet vallen. 

 

Voor de meeste oudkomers geldt dat ze goed mee kunnen doen aan de samenleving, de taal spreken en 

werk hebben. Een klein deel van deze groep spreekt de Nederlandse taal niet. 

Niet alle mensen die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn maar wel een taalachterstand hebben, zijn te 

verplichten om de Nederlandse taal te leren. Wel stimuleren we dat mensen met een taalachterstand 

gebruik maken van het bestaande brede taalaanbod voor volwassenen. Op diverse plaatsen in de stad 

kan men terecht bij het Taalhuis en taalinformatiepunten in de bibliotheek. En op wijkniveau kunnen 

Hagenaars terecht bij een taalaanbieder of laagdrempelige taalactiviteiten in bijvoorbeeld een 

buurthuis. 

 

Voor oudkomers bestaat, los van een taaltraject, in onze stad een uitgebreide infrastructuur om mee te 

doen aan diverse activiteiten. Denk hierbij aan welzijn, gezondheidsactiviteiten, scholen, ouderenwerk, 

(toeleiding naar) werk, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.. Deelname aan activiteiten wordt sterk 

gestimuleerd zodat ook oudkomers de gelegenheid krijgen om mee te doen aan de samenleving en 

daarmee in te burgeren. 

 

In de onlangs verschenen Taalnota wordt aangegeven hoe mensen kunnen werken aan het vergroten 

van hun basis(taal)vaardigheden. Taal is een belangrijk middel om beter mee te kunnen doen in onze 

samenleving (en in te burgeren) en je kansen op diverse terreinen te vergroten.   

Het aanbod van taaltrajecten is voor iedereen toegankelijk die zijn of haar taal-, reken- en 

computervaardigheden wil vergroten. De trajecten zijn geschikt voor inwoners die hun beheersing van 

de Nederlandse taal willen verbeteren.  

Via de Taalnota zet het college in op een optimalisering van de interne samenwerking binnen de 

gemeente. Inwoners met een taalvraag die zich bij één van de diverse loketten van de gemeente 

melden, zoals de Servicepunten XL, het CJG of een welzijnsorganisatie, worden verwezen naar het 

brede taalaanbod in de stad.  

 

De Taalnota bevat concrete activiteiten om met en voor de inwoners de taaltrajecten in Den Haag te 

verbeteren. We willen meer mensen bereiken, waaronder ook oudkomers met een taalachterstand, en 

de taaltrajecten beter laten aansluiten op de vraag. We maken daarvoor gebruik van bestaande 

initiatieven en werken nauw samen met de partijen uit de Haagse taalketen en zoveel mogelijk 

wijkgericht. We vinden het belangrijk dat alle Hagenaars kans krijgen om naar vermogen mee te 

kunnen doen en zetten daarop alle instrumenten in, waaronder dus taal, inburgering en welzijn. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


