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Schriftelijke vragen aan het college 
 
Schriftelijke raadsvragen van H. Veltman, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van 
de gemeenteraad van Ede.  
 
Datum: 17 september 2016 
 

Onderwerp : Taaleis voor bijstandsgerechtigden 
 

 
Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de ‘Wet Taaleis’. De taaleis in deze wet houdt in dat bijstands-
gerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zich moeten inspannen om de Nederlandse taal in ieder 
geval op basisniveau onder de knie te krijgen. Het begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal is belangrijk 
om aan het werk te komen en uit de bijstand te komen. De VVD Ede vindt het belangrijk dat hier in onze 
gemeente werk van wordt gemaakt.  
 
Het college van een gemeente moet bijstandsgerechtigden toetsen of zij de Nederlandse taal voldoende 
beheersen. Als dat niet het geval is en de bijstandsgerechtigde laat ook niet weten of hij/zij bereid is hier iets 
aan te doen, dan kan de bijstandsuitkering verlaagd worden. Te beginnen met 20% in de eerste zes maanden, 
daarna 40% voor de volgende zes maanden en na 12 maanden kan de uitkering volledig gestopt worden.  
 
De NOS publiceerde deze zomer de resultaten van een onderzoek1. De NOS concludeert dat bijna alle 
gemeenten inmiddels het taalniveau van bijstandsgerechtigden toetsen, maar dat bijna geen enkele 
bijstandsgerechtigde die niet voldoet aan de taaleisen wordt gekort op zijn/haar uitkering. Ook verschilt 
het sterk hoeveel moeite gemeenten doen om het taalniveau te controleren. 
 

 
De VVD Ede verzoekt het college de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Hoe belangrijk vindt het college het dat bijstandsgerechtigden volwaardig meedoen in onze 
samenleving? 

2. Hoe geeft het college uitvoering aan de Wet Taaleis? 
3. Voldoet gemeente Ede formeel aan de bepalingen in deze wet?  
4. Zo niet, op welke onderdelen niet?  
5. En als gemeente Ede formeel niet voldoet aan de bepalingen van de wet, is er voor het college 

aanleiding om het gevoerde beleid aan te passen zodat Ede aan de wettelijke eisen gaat voldoen?  
6. Zo ja, koppelt het college hieraan een termijn?  
7. Hoe groot is het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente dat niet voldoet aan de taaleis? 
8. Hoe gaat gemeente Ede om met de bijstandsgerechtigden die niet aan de taaleis voldoen? 
9. In hoeveel gevallen heeft gemeente Ede de taaltoets afgenomen? 
10. Wil het college de raad op de hoogte brengen wanneer aan alle wettelijke bepalingen voor 100% 

wordt voldaan? 
 
 
H. Veltman 
VVD Ede 
 
                                                           
1 http://nos.nl/artikel/2126834-gemeenten-nog-niet-streng-met-taalregels-voor-bijstand.html  
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