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Onderwerp 

 
Amendement van de leden Boomsma en Ceder inzake het coalitieakkoord 2018–
2022 “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (verbeter het taalaanbod). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over het coalitieakkoord 2018–2022, getiteld: “Een nieuwe 
lente en een nieuw geluid” (Gemeenteblad afd. 1, nr. 456). 
Overwegende dat:  
− Een goede beheersing van de Nederlandse taal cruciaal is voor een optimale 

deelname aan de Amsterdamse samenleving, maar naar schatting 1 op de 
9 inwoners (en ongeveer 100.000 Amsterdammers van 16 tot 65 jaar oud) onze 
taal nog onvoldoende beheerst;  

− Een analyse van de Stichting Lezen en Schrijven stelt dat elke geïnvesteerde 
2,65 euro aan maatschappelijk rendement oplevert;  

− Amsterdammers die niet goed Nederlands spreken een verhoogd risico hebben 
om in de armoede te geraken;  

− de afgelopen jaren er minder mensen aan een taaltraject zijn begonnen en de 
duur alsmede het aantal les- en contacturen sterk is teruggebracht; 

− een ambitieus, hoogwaardig en effectief taalaanbod om taalachterstanden te 
verkleinen past bij een diverse stad als Amsterdam; 

− het coalitieakkoord veel aandacht besteedt aan kansengelijkheid en het besluit 
bevat om te "blijven investeren in volwasseneducatie, laaggeletterdheid en zij-
instroom" en de nieuwe bestuursperiode een uitgelezen kans is om te investeren 
in een beter taalaanbod van de gemeente. 

 

Besluit: 

 
Op pagina 11 onder 'Vervolgonderwijs, volwasseneducatie en aansluiting 
arbeidsmarkt' de bullet toe te voegen:  
 
− We spannen ons in om het gemeentelijke aanbod van taaltrajecten (in de 

Nederlandse taal) te verbeteren en zo mogelijk uit te breiden om 
taalachterstanden te bestrijden. 
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De leden van de gemeenteraad, 

 
D.T. Boomsma 
D.G.M. Ceder 
 


