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Motie - Inburgeren en dan….? 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

constaterende dat: 

1. Nederlandse taal en gebruiken zeer moeilijk te leren zijn voor mensen die niet in 

Nederland zijn geboren; 

2. Het inburgeringsproces van nieuwe Nederlanders van vitaal belang is voor de gemeente 

Woerden; 

3. Op 1 juli 2021 de Inburgeringswet ingaat, die nieuwe taken bij de gemeente zal leggen 

op het gebied van inburgering van statushouders/nieuwe Nederlanders; 

4. Na deze inburgering mensen nog maar aan het begin staan van de Nederlandse taal, het 

lastig is om te participeren in de samenleving en om te voldoen aan de eisen van deze 

samenleving; 

 

overwegende dat:  

1. Gemeente Woerden trainingen zoals taalles zal moeten inkopen en regelen voor 

statushouders/ nieuwe Nederlanders; 

2. Dat er binnen deze groep verschillende niveaus zijn, waarin het voor de Groep Z Route 

(zie toelichting) van extra belang is dat er lokale trainingen en ondersteuning bestaan. 

Anders valt deze groep buiten de boot.  

3. Inburgeren niet ophoudt aan het eind van de Inburgeringswet. Mensen zullen nog steeds 

behoefte hebben aan ondersteuning;  

4. Onvoldoende steun en ondersteuning kan leiden tot frictie binnen de familie en dat 

bemoeilijkt het meedoen in de samenleving; 

5. Participeren door deel te nemen aan groepen, taalonderwijs en (vrijwilligers)werk  

belangrijk is. Daarbij hoort een leven lang leren.  

 

verzoekt het college: 

1. Te komen met een voorstel voor het realiseren van de invoering van de Inburgeringswet 

binnen onze gemeente met bijzondere aandacht voor de Route Z Groep waarbij de 

nadruk ligt op participatie op een lokaal niveau;  

2. Om met een voorstel te komen dat mogelijk maakt en stimuleert dat ook na het traject 

van inburgeren mensen mee gaan doen in de samenleving, met als doel om nieuwe 

Nederlanders te motiveren en in contact te brengen met het bredere 

ondersteuningsaanbod in  Woerden.  

3. De voorstellen, genoemd onder punt 1 en 2, in Q1 2021 voor te leggen aan de raad; 

4. De raad te informeren voor 1 februari 2021 over de invoering van de inburgering bij de 

gemeente per 1 juli 2021 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 



           
 

2 van 2 
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Rumo van Aalst, CDA 

Wout den Boer, STERK Woerden 

Wilma de Mooij, WeDo politiek 

 

Toelichting:  

Binnen het inburgeringstraject worden statushouders/nieuwe Nederlanders op basis van een 

leerbaarheidstoets en de brede intake in drie leerroutes verdeeld. Een B1-route, een duaal 

traject met een combinatie van inburgering en participatie strevend naar B1 en B2 niveau. Een 

onderwijs/taalschakelvoorziening bestaande uit taalonderwijs op niveau B1 met het streven en 

mogelijkheden naar verder onderwijs buiten het inburgeringstraject. Ten slotte, is er de Z-Route, 

die bestaat uit alfabetisering, waarin gestreefd wordt naar A1 niveau. Deze laatste groep is dan 

ook vaak bestaande uit kwetsbare mensen. 


