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Van: Gemeente Heemstede

Verzonden: dinsdag 15 november 2022 11:12

Aan:

Onderwerp: FW: Aangenomen motie gemeenteraad Hilvarenbeek

Bijlagen: 15_M-05_CDA_inburgering statushouders 65+.pdf

 

 

Van:  

Verzonden: maandag 14 november 2022 17:23 

Aan: 

Onderwerp: Aangenomen motie gemeenteraad Hilvarenbeek 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De raad van Hilvarenbeek heeft op 10 november 2022 unaniem bijgevoegde motie aangenomen. 

Op verzoek van de raad stuur ik via deze weg een afschrift van deze motie aan alle raden in Nederland. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 Raadsgriffier 

Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek 

Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek    

 (013) 505 83 20 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek 

 

 
Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet 
openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of 
anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt 
geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand. 



         

                 HILVARENBEEK 
 

M-05 
 
 

MOTIE,       
 

De raad van de gemeente Hilvarenbeek in 

vergadering bijeen op 10 november 2022, 

gelezen het voorstel tot vaststelling van de 

Begroting 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 Hilvarenbeek geen beleid heeft om statushouders 65-plus toch 

de kans te geven eenzelfde inburgeringstraject te volgen; 

 

overwegende dat: 

- inburgering van statushouders belangrijk is om te kunnen participeren binnen 

onze samenleving; 

- de toekomstige zorg voor oudere statushouders belemmerd wordt als deze de 

taal niet spreken en zij niet weten wat zij mogen verwachten van ondersteuning 

door de overheid; 

- er geen leeftijdsgrens mag worden gesteld om te mogen inburgeren;  

 

draagt het college op om: 

- landelijk aan te dringen op financiering van inburgering, ook voor 65-plussers; 

- aan alle statushouders binnen Hilvarenbeek een gelijkwaardig 

inburgeringstraject aan te bieden, ongeacht hun leeftijd; 

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

benodigde financiering te halen uit de reserves; 

 

verzoekt de griffie om zorg te dragen voor de toezending van een afschrift van deze 

motie aan alle gemeentenraden in Nederland. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

gemeenteraad 
 

Raadsvergadering d.d. 10 november 2022 
Beslissing: 
 

Bij stemmen met handopsteken met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

De griffier,  



         

                 HILVARENBEEK 
 
Fractie CDA  

Cathy Noordergraaf 
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