WEZENBEEK

Aangenomen, Motie 16 is aangenomen met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, SP,
Groen Links, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 11 stemmen tegen (CDA en
VLP)
MOTIE 16.
Activiteiten en Nederlandse les voor senioren met een migratieachtergrond
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:
Constaterende dat:
• Senioren met een migratieachtergrond vaak thuisblijven, waar het risico op eenzaamheid, mede
door hun taalachterstand, op de loer ligt;
• Deze groep, mede door culturele achtergrond, niet proactief actie onderneemt om zelf op zoek
te gaan naar mogelijkheden om deze taalachterstand in te lopen;
• Men tevens door deze taalachterstand, moeite heeft om goed mee te kunnen doen in de
samenleving en men daardoor ook niet in aanraking komt met de juiste organisaties en
maatschappelijke vangnetten die er zijn, waardoor ook op het gebied van gezondheid en
financiële zaken problemen ontstaan;
Overwegende dat:
• Deze senioren niet terug willen vallen op hun kinderen die voor hen ‘vertalen’;
• Het voor deze senioren veelal financieel niet haalbaar is om een taalcursus te volgen;
• De Gemeenteraad van Roosendaal meerdere malen aangegeven heeft dat het belangrijk is dat
iedereen mee kan doen in de samenleving;
• De maatschappij het ook belangrijk vindt dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven;
Verzoekt het college:
1. De focus op het bereik van de doelgroep via netwerkpartners zoals zorginstellingen en
buurthuizen te vergroten zodat deze senioren met een migratieachtergrond op een
laagdrempelige manier en dichtbij de eigen woning (in de wijken en dorpen) de taalachterstand
in kunnen lopen, elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en zo
een betere maatschappelijke aansluiting kunnen bewerkstelligen;
2. Over de voortgang de raad regelmatig te informeren;

En gaat over tot de orde van de vergadering.
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