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Betreft: advies inzake Wet Taaleis
Krimpen aan den IJssel, 29 april 2016

Geacht College,
Wij realiseren ons dat het beleid ten aanzien van de Taaleis voornamelijk Rijksbeleid is.
De speelruimte voor de gemeenten is beperkt.
Opvallend is dat de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de Taaleis voor 100% bij de burger ligt
en niet bij de overheid. De gemeenten zijn dus niet verplicht om te faciliteren.
Het stemt dan ook tot tevredenheid dat de gemeente Krimpen wel de nodige faciliteiten levert zoals
budgetten voor de volwassen-educatie en het opdragen aan ContourdeTwern om taalcoaches op te
leiden en in te zetten.
Dat burgers hun taalopleiding zelf moeten financieren is Rijksbeleid. We moeten ons realiseren dat
dat bij uitkering-ontvangenden alleen maar kan door daarvoor geld te lenen. Men bouwt daarmee een
forse studieschuld op, waarvan het maar de vraag is of men die ooit kan afbetalen.
Met de prioritering van de doelgroepen kunnen wij ons verenigen, maar onduidelijk in de notitie blijft
hoe men de jongeren en de Nederlandse laaggeletterden wil bereiken.
Wij onderschrijven dat er een redelijke en reële termijn met de uitkering-ontvangende wordt
afgesproken. Maatwerk dus. Wij onderschrijven ook uw beleid dat, bij geconstateerde onvoldoende
vordering, zorgvuldig wordt nagegaan wat daar de oorzaken van zijn en dat zeer behoedzaam
omgegaan moet worden met sanctioneren gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen bij onder
andere multi-probleemgezinnen.
Wij bepleiten dat er een goede afstemming komt tussen de instituten die de inburgeringscursussen
geven en de lokale taalcoaches-vrijwilligers. Ook de bewaking van de kwaliteit van de taalcoaches
verdient ons inziens meer aandacht.
Wij verwachten op de hoogte te worden gesteld van de evaluatie van de Wet Taaleis eind 2016
waarbij ingegaan wordt op de in de Beleidsnotitie genoemde inspanningen en maatregelen.
Met vriendelijke groet,

J.H Vreeken, voorzitter

H. van der Sijden, secretaris

