
                                                                                                                                   
 

Reg. Nr. M 13.1 

        

Agendapunt: 13. Motie vreemd aan de orde van de dag  

Onderwerp: Ook ouderen hebben recht op inburgering  

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 7 februari 2023, 

 

constaterende dat:  

- statushouders aan de gemeente toegewezen kunnen worden die de leeftijd van 65 

jaar hebben bereikt; 

- landelijk vanuit de DUO slechts budget beschikbaar wordt gesteld voor inburgering 

voor statushouders jonger dan 65 jaar; 

- de gemeente Stichtse Vecht geen beleid heeft waardoor statushouders 65-plus de 

kans krijgen om ook inburgeringstrajecten te volgen binnen de nieuwe wet 

Inburgering 2021; 

overwegende dat: 

- inburgering van statushouders belangrijk is om te kunnen participeren binnen  onze 

samenleving en te integreren in de maatschappij;  

- dat statushouders van boven de 65 jaar niet uitgezonderd zijn van de 

inburgeringsplicht bij aanvraag van naturalisatie. Hierdoor statushouders boven de 65 

jaar tweederangsburgers in eigen land blijven; 

- er geen leeftijdsgrens mag worden gesteld aan inburgeren en leeftijdsdiscriminatie bij 

wet gelijk behandeling niet toegestaan is; 

- non-formeel taalonderwijs zoals taalmaatje en Taalhuis Stichtse Vecht niet erkend 

wordt als onderwijs binnen de inburgeringswetstelsel; 

- de zorg voor oudere statushouders belemmerd wordt als deze de taal niet machtig 

zijn en daarmee de kosten in de zorg stijgen; 

draagt het college op om:  

1. landelijk er bij de Minister op aan te dringen om financiering van vrijwillige 

inburgering, ook voor 65-plussers mogelijk te maken. En daarmee ook de 

naturalisatieprocedure voor ouderen toegankelijk te maken.  

2. aan alle statushouders binnen Stichtse Vecht een gelijkwaardig inburgeringstraject 

aan te bieden, ongeacht hun leeftijd;  

3. zolang er geen landelijke financiering is voor 65-plus statushouders, de benodigde 

financiering uit de ELIP , SPUK gelden voor inburgeringsvoorziening en/ of algemene 

reserves mogelijk te maken;  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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