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Betreft 

Inburgering in en na coronatijd 
 

 

Geacht college, 
 
De coronacrisis is voor iedereen een uitdaging. Voor alle Arnhemmers, en zeker ook 
voor nieuwe Arnhemmers. Dit geldt zeker voor statushouders wanneer zij nog 
moeite hebben met de taal, de gebruiken in Nederland en weinig sociale contacten 
hebben. De fractie van D66 vindt het ook nu belangrijk dat zij vanaf dag 1 een 
vliegende start maken in Arnhem. 
 
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen: 
 

1. Op welke wijze hebben de coronacrisis maatregelen gevolgen voor het 
inburgeren van statushouders op dit moment in Arnhem? 

2. Op welke wijze hebben de coronacrisis maatregelen gevolgen voor het 
vinden van werk en/of andere dagbesteding voor statushouders? 

3. Welke gevolgen verwacht het college op langere termijn voor statushouders 
die momenteel onder andere inburgeren met beperkter sociaal contact, geen 
taalonderwijs (hebben kunnen) volgen en te maken hebben met andere 
beperkende maatregelen? 

4. Is er een verschil in antwoorden op de voorgaande vragen voor verschillende 
doelgroepen (bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen of volwassenen en 
kinderen)? 

 
De nieuwe wet inburgering gaat op 1 juli 2021 in. De fractie van D66 vindt dat 
Arnhem zich goed moet voorbereiden op de invoering van deze wet om er voor te 
zorgen dat inburgeraars een vliegende start kunnen maken. De voorbereiding op de 
wet inburgering is al eerder ingezet, waaronder door het organiseren van 
verschillende bijeenkomsten met betrokken partijen. De fractie van D66 is benieuwd 
welk vervolg hier aan wordt gegeven tijdens de coronacrisis, en welke effecten de 
coronacrisis maatregelen hebben op de voortgang van het proces. Daarom hebben 
wij de volgende vragen: 
 

5. Kan het college aangeven hoe de voorbereiding op dit moment verloopt? 
6. Welk effect hebben de huidige coronacrisis maatregelen op de voorbereiding 

van de implementatie van de nieuwe wet inburgering in onze gemeente? 
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7. Hoe is de gemeente van plan om te gaan met inburgeraars die tussen 
januari 2021 en juni 2021 gaan starten met hun inburgering (nog volgens het 
oude regime)? 

 
Als gemeente nemen we deel aan een pilot met betrekking tot inburgering, het duaal 
traject. 

8. Welke resultaten leveren deze pilot tot op heden op? 
9. Welke gevolgen hebben de coronacrisis maatregelen op deze resultaten? 

 
Namens de fractie van D66, 
 
Susan van Ommen 
Patrick van Iperen 


