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Reactie op uw advies Wet Taaleis en de concept Verordening tot wijziging van de
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente
Renkum 2015

Geachte leden van de Adviesraad Participatiewet,
Op 14 december 2015 heeft u vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Taaleis per 1
januari 2016 en het programma ‘Tel mee met Taal ‘een advies uitgebracht. Daarnaast heeft u d.d.
21 januari jl. op ons verzoek advies uitgebracht over de concept Verordening tot wijziging van de
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Renkum. Omdat beide
adviezen betrekking hebben op de invoering van de Wet Taaleis leest u in deze brief onze reactie op
uw beide adviezen.
Wij willen u hartelijk danken voor uw positieve advies ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen voor
de Afstemmingsverordening. Inmiddels is er in ons handboek “Grip op Participatiewet” (Schulinck)
een nieuwe model-afstemmingsverordening beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan hebben
wij een paar juridisch-technische wijzigingen in de conceptverordening aangebracht. Er zijn
inhoudelijk geen wijzigingen aangebracht. Voor de volledigheid sturen wij u de definitieve
conceptverordening als bijlage bij deze brief toe.
Momenteel zijn wij met gemeenten in de regio (Arnhem, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven,
Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar) bezig met de inkoop van een gezamenlijke taaltoets. De
aanwezigheid van een taaltoets is een voorwaarde om de Wet Taaleis te kunnen implementeren.
Vanzelfsprekend ondervinden belanghebbenden, zolang de Wet Taaleis nog niet is
geïmplementeerd, geen negatieve gevolgen door vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in de
Afstemmingsverordening.
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Bijlage

1

Gemeente Renkum
Uw adviesraad ziet een aantal knelpunten met betrekking tot de invoering van de Wet Taaleis, te
weten: het feit dat de Wet Taaleis volgens u weinig toevoegt aan de reeds bestaande
mogelijkheden van de gemeente in dit kader, het belang van goede en tijdige voorlichting aan de
doelgroepen (allochtonen en laaggeletterden), het aanbod van goede taalcursussen door
professionele krachten, het belang van regionale samenwerking, waaronder regionale deelname
aan het programma “Tel mee met Taal”, vermijding van bureaucratie en het belang van
zorgvuldigheid en maatwerk bij de uitvoering van de Wet Taaleis.
Een goede taalbeheersing van bijstandsgerechtigden is in Renkum al jaren een punt van aandacht,
juist vanuit het doel om uitstroom naar werk te vergroten. Bijstandsgerechtigden hebben in de
afgelopen jaren taaltrajecten (al dan niet in combinatie met werk) aangeboden gekregen vanuit de
gemeente. Daarnaast wijzen wij op de mogelijkheden voor zelfstudie en het aanbod van algemene
voorzieningen, zoals Taalmaatjes van Vluchtelingenwerk, studiemateriaal in de bibliotheek en het
brede aanbod op internet. De Wet Taaleis brengt daar geen verandering in.
Op grond van de Wet Taaleis is het in beginsel aan de belanghebbenden zelf om te beslissen welke
stappen hij of zij gaat zetten om de Nederlandse taal te gaan beheersen. Het behoort tot de
beleidsvrijheid van de gemeente om zelf taaltrajecten aan te bieden en/of deze te bekostigen.
De gemeente heeft hiervoor ook geen extra middelen van het Rijk ontvangen. De gemeente
Renkum zal de bijstandsgerechtigden die dat nodig hebben blijven ondersteunen, zodat zij beter
kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Deze ondersteuning is gebaseerd op maatwerk. Waar voor
de één het formele onderwijs (door een professionele kracht) bij een ROC de aangewezen weg is
om het gewenste taalniveau te bereiken, is dit voor een ander het leren in de eigen omgeving
(buurthuis of bibliotheek). In samenspraak met de belanghebbende zal een taalplan worden
opgesteld. Ons streven daarbij is steeds het aantal regels en bureaucratie te verminderen.
Bij de verdere implementatie van de Wet Taaleis betrekken wij uw adviezen en aandachtspunten.
De beleidsregels Wet Taaleis worden ter advisering aan uw raad voorgelegd.
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