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het college van B en W van de Gemeente Oss
advies Wet Taaleis

Geacht college van B en W,

De Wmo-raad kan zich vinden in het doel van de wet Taaleis, te weten, dat het beheersen
van de Nederlandse taal wezenlijk is voor deelname in de Nederlandse samenleving.
Wanneer de wet Taaleis bijdraagt aan de taalvaardigheid van inwoners, dan is dat winst
voor iedereen.
De Wmo-raad is van mening, dat de nu voorgestelde werkwijze, vastgesteld in besluit en
beleidsregels wet Taaleis, voldoende ruimte bieden, om uitkeringsgerechtigden, die de taal
onvoldoende beheersen, mogelijkheden aan te reiken zich hierin te ontwikkelen. Niettemin
willen wij een aantal onderdelen extra onder de aandacht brengen.
Voorlichting over de regeling
De Wmo-raad adviseert om de voorlichting over de regeling, en de consequenties van
eventueel niet opvolgen van een leertraject mondeling te geven op het juiste moment (bij
het gesprek over het aanbod taaltraject) en in begrijpelijke taal. Tevens adviseert de raad
om een schriftelijke versie mee te geven aan betrokkene. Dat betekent, dat deze
informatie in klare taal en ook in de diverse buitenlandse talen voorradig moet zijn.
Jeugdige schoolverlaters
Ook als een vroegtijdige schoolverlater het basisonderwijs heeft afgemaakt, kan het zijn,
dat hij/zij toch het gewenste niveau niet haalt. De Wmo-raad adviseert om deze (jonge)
mensen te toetsen, en indien dit beneden niveau F1 uitkomt, een leertraject aan te
bieden. Dit uiteraard als maatwerk, dus geen onmogelijke eisen stellen, maar wel
ondersteuning voor een educatieve inhaalslag.
Spijtoptanten
Wij bedoelen hiermee diegenen, die zich (te) laat realiseren, dat het leertraject een
zinnige inspanning is. Wij pleiten er voor, om deze personen alsnog in de gelegenheid te
stellen het traject te starten en de eventuele sanctie op de uitkering daarmee ongedaan te
maken.
Onderbreken leertraject
Bij regelmatig geconstateerde afwezigheid wordt een gesprek gepland. De Wmo-raad
adviseert te regelen, dat betrokkenen ook zelf een gesprek kunnen aanvragen, wanneer
hun deelname wordt belemmerd. De oorzaak van het onderbreken van het traject kan dan
in beeld komen en worden beoordeeld, gevolgd door een gemotiveerd besluit.
Monitoren van effect uitvoering wet Taaleis
De Wmo-raad hecht er aan te kunnen nagaan of het doel, verbeterde taalvaardigheid,
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middels de wet Taaleis wordt bevorderd. Het monitoren van het effect moet daarom bij het
ingaan van de wet zijn gewaarborgd door afspraken, wat wordt vastgelegd en door wie. De
Wmo-raad is graag bereid om mee te denken over een format hiervoor.
Tot slot, een vraag m.b.t. de financiering
In het advies aan B&W d.d. 13-10-2015 wordt aangegeven, dat bij onvoldoende financiële
middelen een verdere bekostiging zou kunnen worden gedaan uit de gelden beschikbaar
voor Armoedebeleid. Wij vinden dat geen goed idee, en zijn verbaasd, dat deze optie
bestaat: worden deze gelden dan niet volledig besteed?? Overigens vinden wij deze
suggestie niet terug in het Besluit. Betekent dit, dat deze suggestie niet wordt
overgenomen? U begrijpt, dat wij van mening zijn, dat geld voor armoede beleid ook
daaraan moet worden uitgegeven.
Tot zover onze adviezen in verband met de invoering wet Taaleis. Wij vernemen graag uw
reactie.

Met vriendelijke groet,

Anneke de Bres,
vice-voorzitter Wmo-raad
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John Smits
secretaris

