
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
’s-Hertogenbosch, 21 februari 2021 
 
 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 Rvo over ‘Taalachterstanden en huisvesting nieuwkomers’ 
 
 
Geacht College, 
 
De coronacrisis maakt duidelijk dat velen kwetsbaar zijn. Toch zijn er groepen in onze samenleving die 
éxtra geraakt worden, zoals vluchtelingen met een vluchtelingenstatus: statushouders. Ons bereiken 
signalen dat het taalniveau onder statushouders door de coronamaatregelen, waaronder de lockdown, 
achteruit holt. Daarnaast ontstaat in ’s-Hertogenbosch ook een achterstand bij het huisvesten van 
statushouders. 
 
Om als nieuwkomer goed mee te kunnen doen in onze samenleving, is het leren van de Nederlandse taal 
essentieel. Wij zijn dan ook groot voorstander van het bieden van taalles vanaf dag één. De intensivering 
van de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid is daarom een belangrijke inzet vanuit het 
bestuursakkoord. Een hoger taalniveau vergroot immers de kans op een baan. En door middel van werk 
komen nieuwkomers meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals 
gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Zo helpen we iedereen om echt mee te doen in onze 
samenleving. 
 
Taalachterstanden 
De gemeente krijgt onder de nieuwe Wet inburgering de regie over de uitvoering van de inburgering. 
Vooruitlopend hierop heeft de gemeenteraad in december de Visie Bossche Inburgering vastgesteld. In 
deze visie staat ook een combinatie van het leren van de Nederlandse taal en het vinden van (betaald) 
werk centraal. In de overzichten van de ‘Genomen coronamaatregelen door de gemeente van 10 maart 
2020 t/m 9 februari 2021’zijn echter geen maatregelen opgenomen specifiek voor statushouders. Laat 
staan dat er extra ingezet wordt op het aanpakken van taalachterstanden. Dat verontrust onze fractie. Wij 
willen juist dat er in deze tijd extra wordt ingezet op het voorkomen van kansenongelijkheid. Expliciete 
inzet van de gemeente op taalles en het begeleiden naar werk is daarvoor noodzakelijk. Dat brengt ons 
tot de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met de groeiende taalachterstanden bij statushouders in coronatijd? En herkent u 
eenzelfde beeld voor statushouders woonachtig in onze gemeente? 

2. Welke extra maatregelen heeft u het afgelopen jaar genomen om taalachterstanden onder 
statushouders aan te pakken? 

3. Bent u het met ons eens dat juist in deze tijd de statushouders niet vergeten mogen worden en er 
extra inzet moet worden op het bieden van taalles en begeleiding naar werk? Zo ja, wat gaat  u 
hier aan doen?  

4. Bent u bereid de extra inzet voor deze doelgroep voortaan mee te nemen in uw periodieke 
overzicht met maatregelen in het kader van de corona-aanpak?  
 



 
Huisvesting 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van passende huisvesting aan statushouders. De 
Rijksoverheid bepaalt elk halfjaar het aantal statushouders dat gemeenten huisvesten. Op 1 januari 2021 
kende onze gemeente een achterstand van 14 te huisvesten statushouders. In de eerste helft van 2021 
moeten gemeenten dubbel zoveel statushouders huisvesten, zo blijkt. De druk op de woningmarkt is 
groot. Dat begrijpen we. Voor een succesvolle integratie is het echter van belang dat statushouders niet 
te lang moeten wachten in een asielzoekerscentrum, maar juist snel kunnen doorstromen naar een 
woning. Met de komst van veel tijdelijke woningen dit jaar in onze gemeente, als ook een hoger 
percentage te bouwen sociale huurwoningen, zien wij kansen om de achterstanden snel in te lopen; dit in 
samenwerking met woningcorporaties.  
Daarom heeft de fractie de volgende vragen: 
 

1. Hoe komt het dat er een achterstand is in het huisvesten van statushouders? 
2. Voor hoeveel statushouders moet u in de eerste helft van 2021 een passende woning vinden?  
3. Welke extra maatregelen gaat uw College nemen om de achterstand het komend halfjaar weg te 

werken? 
 
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Namens de D66-fractie 
 
 
Annemarie Hoog Antink 
 


