
GEMEENTE vyEERT

Aan mevrouw W. van Eijck

Weert, 8 maart 2018

Onderwerp
Kenmerk

Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. Wet taaleis, artikel 40 RvO

477LOI/477LO6

Geachte mevrouw van Eijck,

In de brief van 5 februari jl. hebt u ons college op grond van aftikel 40 van het Reglement van Orde
van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de uitvoering van
de Wet taaleis. In deze brief beantwoorden wij de vragen.

Vraag 7
Hoe vaak is de taaltoets de afgelopen jaren (2016/ 2017) afgenomen?

Antwoord:
Vanaf de invoering van de Wet op 1 januari 2016 heeft ROC Gilde Opleidingen 46 taaltoetsen
afgenomen. In totaal hebben de regisseurs van de gemeente L.427 beoordelingen gedaan of personen
al dan niet voldoen aan de Wet taaleis. Dit kunnen ook meerdere beoordelingen van dezelfde persoon
zijn.

Vraag 2
Hoeveel mensen voldeden de afgelopen jaren niet aan de taaleis?

Antwoord:
167 personen voldeden sinds 1 januari 2016 niet aan de Wet taaleis.

Vraag 3
Wat zijn de consequenties voor de betrokken personen geweest?

Antwoord:
Bij een negatief resultaat wordt per individu een taalplan opgesteld. Binnen vier weken dient
betrokkene vervolgens te verklaren dat er wordt gestart met taalonderwijs. Wordt dit niet gedaan dan
volgt een maatregelbeoordeling. De vooftgang van het taalplan wordt telkens om de 6 maanden
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beoordeeld. Indien de belanghebbende zich niet voldoende heeft ingespannen volgt een
maatregelbeoordel ing.

Vraag 4
Zijn er mensen gekort op de uitkering?

Antwoord:
Er zijn sinds de invoering van de Wet taaleis geen maatregelen opgelegd in verband met het niet
voldoen aan de Wet taaleis.

Vraag 5
En welke actie onderneemt het college om hen alsnog aan de taaleis te laten voldoen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3
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