
 

 

Betreft: integratie Europeanen 

 

Tilburg, 18 mei 2015 

 

Geacht college, 

 
In april verscheen er een rapport van het Kennisplatform Integratie en Samenleving waarin zij 
constateerden dat veel gemeenten problemen ervaren rondom de inburgering van Oost-Midden en 
Zuid-Europeanen die werkzaam zijn in ons land. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het 
aantal EU-migranten sterk toegenomen, zo ook in Tilburg. De PvdA vindt het belangrijk dat we 
eventuele problemen vroegtijdig signaleren en ons als gemeente inzetten om de inburgering van deze 
doelgroep te stimuleren.  
Veel van deze mensen werken erg hard in bedrijven in Tilburg en omstreken en willen hier een 
bestaan opbouwen. De gemeente heeft wat ons betreft de plicht om zich in te zetten voor een goede 
landing in onze maatschappij, door toe te zien op goede huisvesting, het faciliteren van taalcursussen 
en het uitwisselen van culturele normen en waarden. In het verlengde hiervan willen wij het college de 
volgende vragen stellen: 

1. Hoeveel Oost-Midden en Zuid-Europeanen hebben zich de afgelopen 5 jaar gevestigd in 
Tilburg? Kunt u uw antwoord uitsplitsen naar nationaliteit? 

2. Hoeveel Oost-Midden en Zuid-Europeanen zijn er op dit moment woonachtig in Tilburg? Kunt 
u uw antwoord uitsplitsen naar nationaliteit? 

3. Wat is op dit moment het integratiebeleid ten aanzien van Europeanen die zich hier vestigen? 
Hiermee doelen wij onder anderen op integratie d.m.v. taal en cultuurlessen. 

4. Wat zou volgens u de rol van de gemeente moeten zijn als het gaat om integratie van 
Europeanen? In hoeverre voldoet Tilburg in uw ogen aan deze rol?  

5. Welke contacten onderhoudt de gemeente met organisaties voor deze doelgroep(en)? 
6. Hoe beoordeelt u de huidige huisvestingssituatie van deze doelgroep(en) in Tilburg? 
7. Deelt u in zijn algemeenheid de zorgen uit het rapport van het Kennisplatform Integratie en 

Samenleving? Zo ja, wat zijn dan de problemen waar we tegenaan lopen in Tilburg? Wat zijn 
uw zorgen? 

 

Namens de fractie PvdA Tilburg, 

Auke Blaauwbroek, Bea Mieris, Johanna Gröne, Sofie Meeuwissen en Yusuf Çelik 

 


