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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Florian Bos van de Fractie van W D over de taaleis aan
bijstandgerechtigden

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1.
Voldoet de gemeente Woerden aan de wet m.b.t. de taaleis bij mensen met een bijstandsuitkering? Indien
niet waarom niet?
Antwoord
Ja.
Vraag 2.
Hoe toetst de gemeente Woerden bijstandsgerechtigden op de Nederlandse taaleis?
Antwoord
De taaleis geldt voor alle bijstandsgerechtigden waarvoor de arbeidsverplichting geldt. In de Wet is
opgenomen dat iemand voldoet aan de taaleis als hij/zij aantoont dat hij/zij 8 jaar Nederlandstalig onderwijs
heeft gevolgd òf het inburgeringsexamen heeft behaald òf een ander document heeft waaruit blijkt dat hij/zij
de Nederlandse taal beheerst. Kan een bijstandsgerechtigde geen van deze documenten overleggen dan
wordt een taaltoets afgenomen en eventueel een inspanningsverplichting opgelegd om de Nederlandse taal
te leren.
Een uitzondering hierop vormt de groep nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Er wordt bij hen geen
taaltoets afgenomen, omdat de uitkomst al vaststaat. Wel moet een inburgeraar voldoen aan de
inspanningsverplichting. Dat doet hij/zij door het volgen van inburgeringslessen of andere vormen van
Nederlandstalig onderwijs. De voortgang monitoren we door met de (taal)aanbieder het niveauverloop te
blijven toetsen.
Vraag 3.
De gemeente Woerden heeft de laatste jaren versneld statushouders opgenomen. Hoeveel van hen
behaalde inmiddels de Nederlandse taaleis wel en hoeveel niet?
Antwoord
De statushouders die zijn gehuisvest in het kader van de taakstelling hebben op grond van de Wet
inburgering (Wl) een verplichting om de Nederlandse taal machtig te worden. Volgens de Wet heeft een
inburgeraar drie (in geval van analfabetisme vijf) jaar de tijd om te voldoen aan het in de Wet vereiste
taalniveau (A2).
De Wet Inburgering wordt uitgevoerd door DUO. Dit is ook de instantie die bijhoudt of iemand het
inburgeringsdiploma heeft behaald. Cijfers hebben wij niet ter beschikking.
De combinatie met de arbeidsverplichting is soms lastig omdat de inburgeraar zijn inburgering zelf moet
regelen. Ferm Werk heeft in Woerden nu goede afspraken kunnen maken met de taaiaanbieder. Er wordt
gestreefd naar intensievere taaitrajecten en naar lessen in de avond, waarmee een snellere aansluiting op
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de arbeidsmarkt en/of (vervolg)onderwijs kan worden gerealiseerd. Met deze afspraken loopt Woerden
vooruit op de landelijke wens.
Vraag 4.
Welke actie onderneemt de gemeente Woerden wanneer iemand de taaleis niet haalt?
Antwoord
Beoordeeld wordt of iemand voldoet aan de taaleis. Voldoet men daaraan niet dan wordt er gezocht naar
mogelijkheden om (extra) taallessen te gaan volgen bijvoorbeeld via Blik op Talent, via WEB-gelden of via
het Taaihuis. Als iemand niet bereid zou zijn taalonderwijs te volgen, volgt een kennisgeving en indien
noodzakelijk een verlaging van de bijstand (conform artikel 18b Participatiewet). Zo ver is het in Woerden
nog niet gekomen.
Vraag 5.
Wie betaalt voor de kosten van het levensonderhoud van Woerdense bijstandsgerechtigden die de
Nederlandse taaleis nog niet hebben behaald? Hoe groot is deze kostenpost in de gemeente Woerden?
Antwoord
Zoals uit de voorgaande antwoorden blijkt hebben inwoners die nog niet voldoen aan de taaleis gewoon
recht op bijstand zolang zij kunnen aantonen dat zij bereid zijn de taal te leren en zich daarvoor in te
spannen. Ferm Werk heeft in dit verband nog geen maatregel opgelegd. Er is dus in dat opzicht geen
sprake van een kostenpost voor de gemeente Woerden.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 18.001884
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From:
Corten, Gijs <corten.g>
Sent:
donderdag 1 februari 2018 10:01:57
To:
!Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art.40 - taaleis bijstandsgerechtigden
Attachments: vvd inzake taaleis bijstandsgerechtigden.pdf

Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van de VVD inzake taaleis bijstandsgerechtigden. Conform
het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 3 maart 2018.

Met vriendelijke groet,
Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl


De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl

Aan:

Het College van B. en W. van Woerden

Van:

Fractie VVD Woerden

Betreft:

Vragen ex. Art. 40 m.b.t. taaleis bijstandsgerechtigden Woerden

Datum:

31 januari 2018

Inleiding
Recentelijk publiceerde het tijdschrift Elsevier een artikel over de taaleis bij mensen met een
bijstandsuitkering.
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/gemeenten-hebben-lak-aantaaleis-bijstand-580527/
Dit artikel bego
et: Me se die de Nederla dse taal iet spreke , worde gekort op de
bijstandsuitkering . Volgens het artikel betreft het beleid dat in het vorige kabinet door toenmalig
staatssecretaris van Sociale zaken Jetta Klijnsma (PvdA) is ingevoerd. Volgens het artikel komt in de
praktijk niets van deze taaleis terecht.
In Woerden zijn versneld statushouders opgenomen. Recent is de raad geïnformeerd middels de
raadsinformatiebrief (17R.01023) mbt de stand van zaken integratie statushouders. Hierin wordt
aandacht gegeven aan een aantal statushouders. Het is ons niet bekend of zij de taal (nog) niet
machtig zijn. De fractie van de VVD zou het zorgwekkend vinden als mensen met een
bijstandsuitkering de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het vermindert hun kans op een succesvolle
integratie en verlengt mogelijk de tijdsduur waarin zij gebruik maken van een bijstandsuitkering.
Onderzoek geeft aan dat een strengere aanpak van bijstandsgerechtigden loont.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
1. Voldoet de gemeente Woerden aan de wet mbt de taaleis bij mensen met een
bijstandsuitkering? Indien niet waarom niet?
2. Hoe toetst de gemeente Woerden bijstandsgerechtigden op de Nederlandse taaleis?
3. De gemeente Woerden heeft de laatste jaren versneld statushouders opgenomen. Hoeveel
van hen behaalde inmiddels de Nederlandse taaleis wel en hoeveel niet?
4. Welke actie onderneemt de gemeente Woerden wanneer iemand de taaleis niet haalt?
5. Wie betaalt voor de kosten van het levensonderhoud van Woerdense bijstandsgerechtigden
die de Nederlandse taaleis nog niet hebben behaald? Hoe groot is deze kostenpost in de
gemeente Woerden?

Namens VVD Woerden,
Florian Bos

