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De heer D Kouwen
Burgerraadslid van fractie van de Volkspartij

onderwerp handhaving taaleis bijstand Steenbergen
Steenbergen, 5 februari 2019

Geachte heer Kouwen, VERZONDEN 0 9 FEB. 2018

Naar aanleiding van een artikel in een landelijk dagblad heeft u een aantal vragen 
gesteld over het handhaven van de eisen voor het ontvangen van een 
bijstandsuitkering

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Wordt in onze gemeente Steenbergen de taaleis voor het verkrijgen van een 
bijstandsuitkering gehandhaafd?

Ons antwoord: Per 1 januari 2016 maakt in onze gemeente de Wet Taaleis 
onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering. Als 
hierbij blijkt, dat betrokkene niet voldoet aan de criteria uit deze wet, dan 
wordt in principe de uitkering conform de wet verlaagd. Hiervan wordt 
afgezien als betrokkene zich bereid heeft verklaard te starten met het 
verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.

2. Zo ja, is dat dan in alle gevallen?

Ons antwoord: Ja, dat is in alle gevallen (zie antwoord 1).

3. Zo nee, in hoeveel procent van de bijstandsaanvragers is dat dan? en waarom 
wordt er in Steenbergen niet gehandhaafd op de taal eis?

Ons antwoord: Zie antwoorden 1 en 2

4. Wordt er in de gemeente Steenbergen een tegenprestatie verwacht voor het 
verkrijgen van een bijstandsuitkering?
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Ons antwoord: Ja, onze gemeente wil dat iedereen naar vermogen mee doet in de 
samenleving, daarom wordt onder andere de tegenprestatie als instrument 
ingezet.

5. Zo ja, is dat dan in alle gevallen?

Ons antwoord: Het uitgangspunt is dat werk boven uitkering staat, daarom mag 
de tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of van een re-integratie 
inspanning niet belemmeren. Is betrokkene door welke reden dan ook niet in 
staat om arbeid te verrichten, dan wordt naar vermogen een tegenprestatie 
opgelegd. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. Dit volgt uit artikel 
9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire 
geschiedenis.

6. Zo nee, in hoeveel procent van de bijstandsaanvragers is dat dan? En waarom 
wordt er dan in de gemeente Steenbergen geen tegenprestatie verwacht voor 
het verkrijgen van een bijstandsuitkering?

Ons antwoord: Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij een tegenprestatie 
levert. Hiervan wordt afgezien wanneer betrokkene:
» mantelzorg verricht dat naar het oordeel van het College noodzakelijk is;
» aantoonbaar vrijwilligerswerk verricht dat naar aard en omvang vergelijkbaar 

is met een tegenprestatie;
* parttime werkt voor tenminste 16 uur per week;
* een alleenstaande ouder is die vrijstelling van de arbeidsplicht heeft vanwege 

de zorg voor een kind jonger dan 5 jaar;
» duurzaam volledig arbeidsongeschikt is.

7. Hoeveel bijstandsuitkeringen worden er in de gemeente Steenbergen 
uitgekeerd, en om hoeveel personen gaat dit dan?

Ons antwoord: Momenteel ontvangen 311 inwoners van de gemeente 
Steenbergen een bijstandsuitkering. Uit een screening blijkt dat momenteel 19 
Steenbergse uitkeringsgerechtigden niet voldoen aan de criteria van de wet. Deze 
mensen zijn opgeroepen om een taaltoets te maken, zodat hun taalbeheersing 
precies kan worden bepaald en een taaltraject kan worden opgelegd.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van d Belt, MBA
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