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d.d. 12 januari 2016
Datum: Wijchen, 31 januari 2016
Geacht college,
Op 12 januari 2016 ontving de CPW het verzoek om te adviseren betreffende de invoering Taaleis voor
bijstandsgerechtigden. Tijdens de vergadering van de CPW van 19 januari zijn wij door de beleidsambtenaar
geïnformeerd en zijn de beleidsregels besproken.
De CPW heeft vastgesteld dat de invoering van de Taaleis bij wet dient te worden ingevoerd. De CPW zal daarom
zich met advies beperken tot de beleidsruimte die de Taaleis-wet biedt aan de gemeente.
De CPW is voorstander dat iedereen die deelneemt aan het sociaal en maatschappelijk leven de Nederlandse taal
redelijk dient te beheersen en in staat dient te zijn zich mondeling en schriftelijk te kunnen uitdrukken. Beheersing
van de Nederlandse taal voorkomt vergroting van de afstand tot de arbeidsmarkt. De CPW adviseert positief mits
onderstaande opmerkingen worden opgenomen in de beleidsregels.
De CPW zal zich in dit advies daarom beperken tot de uitvoering van de Wet Taaleis in Wijchen.
De CPW staat gereserveerd tegenover het voorstel om de uitvoering van het Nederlands toe te vertrouwen alleen
aan het werkbedrijf. Wij zijn voorstander dat een bijstandsgerechtigden in staat wordt gesteld het onderwijs te
volgen op korte afstand van zijn woonverblijf. Lange reistijden stimuleren het volgen van onderwijs niet en is tevens
kostenverhogend. De CPW wil benadrukken dat alles in het werk dient te worden gesteld dat de taalcursus in
Wijchen kan worden gevolgd. In het Mozaïek worden al door het ROC taalcursussen gegeven op NT1 en NT2 niveau.
De CPW is van mening dat met de korting bij verwijtbaarheid bij onvoldoende inspanning/resultaat voorzichtig dient
te worden omgegaan. Voordat men tot korting overgaat dient men meer dan normaal aandacht te besteden om aan
de betreffende bijstandsgerechtigde ( o.a. in een mondeling gesprek) kenbaar te maken wat de gevolgen zijn van het
niet behalen van het taalplan/taaleis.
Wij adviseren om de taaltoets af te nemen in Wijchen zodat reistijd en kosten gering zijn voor bijstandsgerechtigden.
Met dit advies hopen wij een bijdrage te leveren in de burgerparticipatie van de inwoners van de gemeente Wijchen.
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen (CPW)

Richard Binnendijk, (voorz)

Richard Binnendijk, (voorz)

T: 024-6414757, E: richard.binnendijk@gmail.com
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