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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Wanneer is het Haagse inburgeringsbeleid geslaagd?’ 

  

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft bij de bespreking van de commissiebrief Implementatie Haagse inburgering 

(RIS310619) op 16 december 2021 de door het raadslid Mostert ingediende motie AE5 ‘Wanneer is het 

Haagse inburgeringsbeleid geslaagd?’ (RIS311135) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

− in de Implementatie Haagse inburgering (RIS310619) geen concrete doelstellingen zijn 

opgenomen. 

 

Van mening, dat: 

− het van belang is voor de controlerende rol van de raad om heldere doelstellingen voor de 

Haagse inburgering te hebben; 

− door het stellen van duidelijke doelen bijsturing mogelijk is tijdens de jaarlijkse 

voortgangsrapportage van het beleid voor Haagse inburgering; 

− Amsterdam als concrete prestatiedoelstelling heeft opgenomen dat minimaal 50% van de 

statushouders driejaar na hun instroom in de inburgeringsaanpak weer is uitgestroomd ui de 

bijstand. 

 

Verzoekt het college: 

− concrete prestatiedoelstellingen op te stellen voor de inburgering van statushouders en 

gezinsmigranten en deze te delen bij de eerstvolgende voortgangsrapportage. 

 

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

 

Landelijk zijn monitoringsindicatoren bepaald op basis waarvan de gemeente Den Haag aan DUO en 

het CBS moet rapporteren. Deze monitoring is per 1 januari 2022 van start gegaan.  
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In aanvulling op deze landelijke monitor ontwikkelen wij een uitgebreid monitoring- en 

evaluatiestelsel om de kwaliteit en voortgang van het nieuwe inburgeringsproces te monitoren en te 

borgen. De indicatoren voor dit stelsel zijn momenteel in ontwikkeling, en betreffen onder andere de 

slagingspercentages voor de verschillende leerroutes, de duurzame uitstroom van inburgeraars naar 

werk, de klantervaring en de kwaliteit van dienstverlening en de doorlooptijd van verschillende 

onderdelen van het inburgeringsproces.  

  

Hiernaast ontwikkelen wij concrete prestatiedoelstellingen, met als doel de Haagse ambities op het 

gebied van inburgering helder te formuleren en bijsturing tijdens de jaarlijkse voortgangsrapportage 

mogelijk te maken.  

  

Deze prestatiedoelstellingen en indicatoren zullen met uw raad worden gedeeld in de eerstvolgende 

‘Voortgangsrapportage Haagse inburgering’ die u rond de zomer ontvangt.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 

 

 


