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Amendement – Nederlandse kernwaarden en vrijheden: een onmisbaar kader 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 25 november 2021, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Kaders uitvoering Wet inburgering 2021 als volgt aan te vullen: 

 

1. In te stemmen met de kaders voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021, met dien 

verstande dat er een kader wordt toegevoegd: 

 

We verwachten dat inburgeraars Nederlandse vrijheden en kernwaarden eerbiedigen. 

Inburgeraars kunnen alleen volwaardig onderdeel worden van onze samenleving als zij de 

normen, waarden en spelregels van de Nederlandse maatschappij onderschrijven. Daarvan 

vormen Nederlandse kernwaarden, mensenrechten en vrijheden een onlosmakelijk onderdeel. 

Het gaat dan om onderwerpen als het recht op zelfbeschikking, de vrijheid van meningsuiting, 

de vrijheid van godsdienst, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten en het 

niet tolereren van antisemitisme. Het is niet voldoende wanneer inburgeraars deze vrijheden 

en mensenrechten respecteren of gedogen, maar we verwachten van nieuwe Woerdenaren 

dat zij deze eerbiedigen en hier zelf naar handelen. Daarom besteden we hieraan in het 

inburgeringstraject veel aandacht, in het Participatieverklaringstraject (PVT) en daarbuiten. 

 

Toelichting 

Naast een verbetering van de kwaliteit van het taalonderwijs is de nieuwe Inburgeringswet er ook op 

gericht om inburgeraars de Nederlandse normen en waarden bij te brengen. Ook op dit vlak krijgt de 

gemeente een regierol. In het Participatieverklaringstraject leren inburgeraars over de Nederlandse 

kernwaarden en tekenen zij een Participatieverklaring. Het PVT is daarom opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma dat door het college en andere samenwerkingspartners is opgesteld 

(raadsinformatiebrief D21038165). 

 

Volgens de indieners vormt het eerbiedigen van de Nederlandse vrijheden en kernwaarden echter ook 

een onmisbaar onderdeel in de visie en kaders die in het voorliggende raadsvoorstel staan. We kunnen 

er alleen voor zorgen dat inburgeraars zelfstandig en zelfredzaam meedoen in de Woerdense 

samenleving als zij de Nederlandse normen en waarden eerbiedigen. Aangezien zelfs de uitvoering van 

de nieuwe wet binnen budget als kader is opgenomen, mag dit essentiële onderdeel in de ‘visie hoe de 

gemeente Woerden met haar nieuwe Woerdenaren omgaat’ niet ontbreken.  

 

Florian van Hout en Simone Onrust, De Woerdense VVD 

Wilma de Mooij, WeDo politiek 

 

 


