SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Artikel 39 Reglement van Orde)

Datum:

18-01-2018

Steller vragen: Wanda Geertsma
Onderwerp:

Taaleis en tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden

Vragen:

In een artikel in de Volkskrant (16 januari 2019) met als titel:
‘Gemeenten negeren ‘taaleis en ‘tegenprestatie’ in de bijstand; kabinet
dreigt gemeenten te straffen’ wordt geschreven dat gemeenten de
‘taaleis’ en ‘tegenprestatie’ bij het uitbetalen van bijstandsuitkeringen op
grote schaal negeren. Dit volgt uit onderzoeken van het CBS op
verzoek van staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Zij heeft de
Tweede Kamer per brief (d.d. 16 januari 2019) over de uitkomsten van
de onderzoeken geïnformeerd en geeft daarin aan dat zij ervan uitgaat
dat alle gemeenten werk maken van de uitvoering van de taaleis en de
tegenprestatie conform de wet.
Naar aanleiding van de onderzoeken en de brief van staatssecretaris
Van Ark stelt de VVD Opsterland de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de bovengenoemde onderzoeken en
heeft zij hieraan meegewerkt door de gestelde vragen te
beantwoorden en op te sturen?
2. Is het college het met de VVD Opsterland eens dat het
beheersen van de Nederlandse taal de basis is voor meedoen in
onze samenleving?
3. Hoeveel inwoners van Opsterland ontvingen op 1 januari 2019
een bijstandsuitkering?
4. Controleert het college of bijstandsgerechtigden de Nederlandse
taal voldoende beheersen (volgens de criteria van de taaleis)?
Zo ja, hoeveel bijstandsgerechtigden beheersen de taal
onvoldoende en welke stappen onderneemt het college om dit
aantal te verminderen?
Zo nee, waarom niet?
In het coalitieakkoord ‘Brêge nei de takomst’ is bepaald dat er een nog
grotere tegenprestatie wordt gevraagd van inwoners die een
bijstandsuitkering ontvangen. En bijstandsgerechtigden die niet aan het
werk zijn, verrichten minimaal vier uur per week vrijwilligerswerk. Bij
onwil worden sancties opgelegd.
5. Hoeveel van de bijstandsgerechtigden verricht de (wettelijk
vereiste) tegenprestatie?
6. Geeft het college momenteel al actief uitvoering aan het vragen
van een ‘grotere tegenprestatie’?
Zo ja op welke manier? En welke resultaten heeft dat met zich
meegebracht?
Zo nee, waarom niet? En hoe denkt het college hier op termijn
invulling aan te gaan geven?
7. Wat is het aantal bijstandsgerechtigden dat niet aan het werk is

en hoeveel van hen verricht minimaal 4 uur per week
vrijwilligerswerk?
8. Hoeveel sancties zijn er in 2018 opgelegd als gevolg van onwil?
Toelichting:

De VVD Opsterland vindt het belangrijk dat al onze inwoners meedoen
in de samenleving. Het spreken van de Nederlandse taal is dan
onmisbaar. Net als het naar mogelijkheden meedoen en bijdragen aan
de maatschappij. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen, sociale contacten
en een nuttige tijdsbesteding voor eigen welzijn. Het is daarom
onacceptabel dat mensen onnodig aan de kant blijven staan.
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