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Geacht College,
Vorige week berichtte de Telegraaf dat uit CBS onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkele
Nederlandse gemeente bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering als ze de Nederlandse
taal niet beheersen. Daarnaast zou maar zestig procent van de gemeenten een tegenprestatie voor
de bijstand eisen. Staatssecretaris Venrooy- van Ark van Sociale Zaken heeft deze trend ‘zorgelijk’ en
‘ongewenst’ genoemd en heeft aangegeven te komen met maatregelen tegen gemeenten die het
landelijk beleid niet uitvoeren.
De VVD zou willen weten in hoeverre deze afwijking van het landelijk beleid ook voor Nieuwkoop op
gaat:
1. Bijstand en Taal
a. Wordt er door of namens de gemeente Nieuwkoop actief gemonitord of en in hoeverre
mensen die als bijstandsgerechtigd geregistreerd staan de Nederlandse taal beheersen en/of
daaraan werken? Zo niet, waarom niet?
b. Wordt er bij nieuwe bijstandsaanvragen een taaltoets afgenomen (Wet ‘taaleis’ 1 januari
2016)? Zo niet, waarom niet?
c. Zo ja, welke resultaten heeft dit opgeleverd voor 2018 (taaltoets gedaan/niet gedaan/
gehaald/niet gehaald; aantallen in relatie tot het totale bestand)?
d. Wordt door of namens de gemeente Nieuwkoop gecontroleerd of personen, die al voor 2016
als bijstandsgerechtigde geregistreerd waren de Nederlandse taal machtig zijn? Zo niet,
waarom niet?
e. Maakt de gemeente gebruik van een zogenaamde ‘bereidheidsverklaring’ (bereidheid om
Nederlands te leren) waarmee een verlaging van de uitkering wordt voorkomen?
f. Hoe vaak heeft het niet beheersen van de Nederlandse taal geresulteerd in het korten van
uitkeringen in 2018?
2. Bijstand en Tegenprestatie
a. Wordt er door of namens de gemeente Nieuwkoop invulling gegeven aan de tegenprestatie
door bijstandsgerechtigden? Zo niet, waarom niet?
b. Zo ja, in welke situaties en op welke manier (vormen van tegenprestatie) wordt dit
toegepast?
In afwachting van uw beantwoording,
De VVD Fractie,

