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Onderwerp: Inburgering van statushouders
Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling tijdens de eerstvolgende debatraad
te beantwoorden:
De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Mensen missen een
persoonlijk aanspreekpunt. Wetten en regels staan centraal in plaats van een oplossing.
Dat zijn de harde conclusies die de Nationale ombudsman heeft getrokken na zijn onderzoek over
inburgering in Nederland. Statushouders zijn sinds de Wet Inburgering 2013 zelf verantwoordelijk voor
hun inburgering en inmiddels is gebleken dat dit systeem niet werkt. Ook uit de Houtense samenleving
krijgen wij signalen dat statushouders vastlopen in het woud van overheidsregelingen en procedures.
Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft aangegeven vanaf medio 2020 een nieuw
inburgeringsstelsel in te gaan voeren, waarbij de gemeente een grotere rol krijgt bij de inburgering van
haar inwoners. De 84.459 mensen die nu in een inburgeringstraject zitten hebben hier echter nog niks
aan. Op 23 oktober jl. heeft minister Koolmees een brief verstuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij
aangeeft dat er pilots zullen worden opgezet, waardoor gemeentes nu al in de geest van het
toekomstige inburgeringsstelsel kunnen gaan werken. In december zullen de kaders voor deze pilots
bekend zijn en de verwachting is dat hier in het eerste kwartaal van 2019 een start mee wordt
gemaakt. Naast deze pilots heeft de minister in zijn Kamerbrief vijf manieren aangedragen op basis
waarvan gemeentes nu al kunnen beginnen met het verbeteren van de ondersteuning aan
statushouders.
De huidige groep Houtense statushouders heeft geen profijt van de stelselwijziging in 2020 en ervaart
wel de tekortkomingen van het huidige inburgeringsstelsel. Deze inwoners dienen nu geholpen te
worden en enige urgentie is daarbij noodzakelijk. De brief van minister Koolmees geeft hierbij concrete
handvatten en biedt kansen voor de gemeente Houten.
Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie de volgende vragen:
- Wat doet de gemeente Houten momenteel bovenop haar wettelijke taak met betrekking tot de
inburgering van statushouders in de gemeente?
- Heeft de gemeente Houten goed zicht op de populatie aan inburgeraars? Wie er geslaagd zijn voor
het inburgeringsexamen of wie ontheffing hebben gekregen? Heeft de gemeente zicht op de voortgang
van statushouders in hun inburgeringstraject zodat waar nodig mensen kunnen worden ondersteund?
- Is het college op de hoogte van het rapport van de Nationale ombudsman en herkent het college de
problematiek die de ombudsman beschrijft ook in Houten? Zo ja, op welke onderdelen herkent het

college deze problematiek ook in Houten?
- Is het college het met ons eens dat de huidige inburgeraars die niet onder het nieuwe stelsel vallen,
zo goed mogelijk begeleid moeten worden en dat nu al zo veel mogelijk in de geest van het nieuwe
inburgeringsstelsel gewerkt moet worden?
- Is het college het met ons eens dat deelname aan de pilots die minister Koolmees benoemt in zijn
brief aan de Tweede Kamer, mogelijk een positieve kans is voor de gemeente Houten en haar
inburgeraars? Hoe staat het college tegenover een deelname aan een dergelijke pilot?
- De minister heeft in zijn Kamerbrief vijf manieren aangedragen op basis waarvan gemeentes nu al
kunnen beginnen met het verbeteren van de ondersteuning aan statushouders. Welke mogelijkheden
ziet het college om op basis hiervan nu al werk te maken van een verbeterde ondersteuning van
statushouders?
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