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  Raadsvergadering van 28 juni 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

10 mei 2016 

N. den Otter 

0224 – 210780  

Afstemmingsverordening - Taaleis 

Sociaal Domein 

16.036768 

 

 

Samenvatting 

Met ingang van 01-01-2016 is de taaleis opgenomen in de Participatiewet. Inwoners die een uitkering 

vragen (vanaf 01-01-2016) en hebben (vanaf 01-07-2016) zijn verplicht om te bewijzen dat ze de 

Nederlandse taal voldoende beheersen. Als ze dat niet kunnen bewijzen moeten ze een toets doen. 

In verband met de taaleis moeten er twee nieuwe bepalingen in de Afstemmingsverordening worden 

opgenomen. 

 

Waarom dit voorstel 

De taaleis is opgenomen in de Participatiewet, omdat het beheersen van de Nederlandse taal nodig 

is om aan het werk te komen en te participeren. Het is als een aparte verplichting opgenomen in de 

wet, omdat het – als onderdeel van de re-integratieverplichting – naar de mening van de wetgever 

niet voldoende aandacht kreeg.  

 

Iedereen die een uitkering vraagt (vanaf 01-01-2016) of heeft (vanaf 01-07-2016) moet aantonen dat 

hij voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal. De bewijslast ligt bij de inwoner. Er is voldaan 

aan de verplichting als: 

- documenten worden ingeleverd waaruit blijkt dat hij acht jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd 

heeft; 

- hij een diploma inburgering kan inleveren of kan aantonen dat hij een inburgeringscursus volgt; 

- een ander document levert waaruit blijkt dat hij de Nederlandse taal op minimaal 

referentieniveau 1F (A2) beheerst. 

 

Als hij dat niet kan leveren dan moet er een taaltoets worden afgenomen. Slaagt hij voor de toets 

dan is er voldaan aan de verplichting. Slaagt hij niet dan moet hij een cursus Nederlands gaan 

volgen. De gemeente moet de voortgang van het volgen van de cursus volgen. Is de inspanning van 

de belanghebbende onvoldoende dan wordt de uitkering verlaagd. De handhaving op het volgen 

van de cursus is minutieus voorgeschreven in de wet.  

 

Het enkele feit dat de inwoner aan de hand van bewijsstukken kan aantonen dat hij de Nederlandse 

taal beheerst, zegt nog niet dat hij goed Nederlands spreekt, schrijft en begrijpt. Het is praktijk dat er in 

het kader van re-integratie wordt nagegaan of een inwoner voldoende Nederlands spreekt. Dat blijft 

de praktijk. 

 

Kaders 

De taaleis moet worden uitgevoerd. Het maatschappelijk effect is minimaal, omdat er in het kader 

van de re-integratie al aandacht is voor de beheersing van de Nederlandse taal. 
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Onderbouwing 

In de wet ontbreekt een bepaling op grond waarvan gehandhaafd kan worden op het niet 

meewerken aan het leveren van bewijsstukken en het niet verschijnen op de toets.  

 

Handhaving is alleen mogelijk als deze gedragingen in de Afstemmingsverordening zijn opgenomen. 

Om de uitvoering een instrument in handen te geven om nakoming af te dwingen, zijn de twee 

gedragingen opgenomen in de Afstemmingsverordening. De gedragingen in de 

Afstemmingsverordening zijn gecategoriseerd van licht naar zwaar. De lichtste categorie is een 

verlaging van één maand 10% en de zwaarste één maand 100%. Gelet op de aard van de 

gedragingen is de tweede categorie – één maand 20% verlaging – passend. 

De algemene bepalingen van de Afstemmingsverordening zijn van toepassing. Dat betekent dat er 

rekening gehouden wordt met de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van persoon en 

gezin.  

 

De wijziging is in artikel 11 van bijgaande Afstemmingsverordening opgenomen (blz. 8, geel 

gearceerd). 

 

Er is tot nu toe nog geen aanleiding geweest om te handhaven en handhaven met terugwerkende 

kracht is niet zinvol en ten nadele van belanghebbende. De ingangsdatum daarom vast te stellen op 

1 juli 2016. 

 

De Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon en Schagen is om advies gevraagd. De cliëntenraad 

kan zich vinden in het voorstel. 

 

Financiën 
Er zijn geen gevolgen met betrekking tot dit advies. 

Bij het opstellen van de begroting voor re-integratie is rekening gehouden met de kosten. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

Bijlage 1: Het te wijzigen artikel uit de Afstemmingsverordening. 

Bijlage 2: Afstemmingsverordening 2016 

Bijlage 3: Advies van de Cliëntenraad 

Bijlage 4: Concept brief aan Cliëntenraad 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 mei 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 7 juni 2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel  8 lid 1 aanhef en sub a en e van de Participatiewet. 

 

besluit: 

 

1. De gewijzigde Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz gemeente Schagen 2016 

vast te stellen; 

2. Conform bijgevoegde brief op het advies van de cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon en 

Schagen te reageren. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 juni 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


