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Vragen art. 38 RvO. Inburgeren en het inburgeringexamen . 

Afgelopen donderdag 19 mei en op eerdere momenten in 2015  in de cie samenleving heeft 
Trots Haarlem aan de orde gesteld dat de groep nieuwe Nederlanders die in 2013 Nederland 
binnen kwamen in 2016 het inburgeringexamen gehaald moeten hebben. 

Tevens is er nu in het AD van 26 mei 2016 het volgende artikel 
verschenen.http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4308090/2016/05/26/Wi
e-niet-inburgert-mag-toch-blijven.dhtml 

Trots Haarlem heeft de volgende vragen: 

Hoeveel mensen in de gemeente Haarlem zouden eigenlijk al hun inburgeringsexamen 

gehaald moeten hebben, maar hebben dat nog niet gehaald? 

Wat kan de gemeente doen zodat deze groep mensen alsnog het inburgeringsexamen 

halen? 

Welke consequenties zijn er voor mensen die het inburgeringsexamen niet halen? 

Wethouder Langenacker zei donderdag 19 mei dat inburgeraars wel tot 10.000 euro schuld 

maken om hun inburgeringsexamen te halen, hoeveel kost het gemiddeld om je 

inburgeringsexamen te halen? En hoeveel mensen in de gemeente Haarlem hebben een 

schuld van 10.000 euro of meer door hun poging het inburgeringsexamen te halen? 

Is de wethouder/ het college het met Trots Haarlem eens dat nieuwkomers het meeste kans 

hebben om vruchtbaar actief en productief aan de maatschappij een steentje bij te dragen 

wanneer zij ingeburgerd zijn? 

Graag ontvangen wij een overzicht welk percentage van mensen die Niet ingeburgerd zijn 

werk hebben en zelfstandig in hun levensbehoefte voorzien en welk deel rond moet komen 

van een uitkering of bijstand.  

Welk plan heeft het college om mensen binnen redelijke termijn in te burgeren? 

Wat gaat er gebeuren met de nieuwe Nederlanders die niet op tijd of helemaal niet 

inburgeren? 

Toevoeging nav raad 26-5: Falen toezicht taallessen: 

Nu de helft in 3 jaar niet slaagt voor inburgering kan dat dan aan de kwaliteit van de studie 

en het onderwijs liggen? Kan daar iets over gezegd worden. 



Opvallend is natuurlijk wel dat mensen in de koepel binnen een half jaar kunnen slagen en 
de groep van 2013 niet kan slagen binnen 3 jaar, ziet het college daar nog een verklaring 
voor, of juist een aanknopingspunt die tot een hoger slagingspercentage kan leiden bij de 
2013 groep 

 

Met vriendelijke groet Trots Haarlem / Sander van den Raadt 


