Staatssecretaris Klijnsma houdt vast aan Wet Taaleis in Participatiewet
Staatssecretaris Klijnsma weet dat er zowel in Tweede als Eerste Kamer een meerderheid voor haar
Wetsvoorstel is. Dat bleek tijdens het debat op dinsdag 11 en donderdag 13 november. Ze zag geen
enkele noodzaak tegemoet te komen aan de kritiek van D66, ChristenUnie, GroenLinks en SP. Al deze
partijen pleitten in het voordeel van gemeenten.
Er is door de woordvoerders veel aandacht besteed aan de inbreng van de VNG. De Kamer leek
getriggerd door het gegeven dat er geen overleg had plaatsgevonden met de VNG en dat het
wetsvoorstel niet is voorgelegd aan het Uitvoeringspanel van gemeenten. Door ons position paper
moest Staatssecretaris Klijnsma ingaan op de door de VNG ingebrachte punten:
uitvoeringsconsequenties en uitvoeringskosten, toetsing, juridische houdbaarheid en gemeentelijke
beleidsvrijheid. De Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Ulenbelt (SP) hadden veel kritiek, vonden
dat de wet overbodig was en verwezen naar de berekeningen van de VNG.
Klijnsma stelde eenvoudigweg dat de VNG van andere premissen uitging dan zij en dat ze daarom tot
andere bedragen kwam. Zij deelde de premissen niet en hield daarom vast aan haar eigen financiële
onderbouwing, die wij niet hebben mogen inzien. Klijnsma is van mening dat gemeenten voor de
taalcursus het Participatiebudget kunnen gebruiken. Verder blijft het taalniveau 1F als harde eis
gehandhaafd, waarbij Klijnsma telkens nadrukkelijk stelde dat de taaleis een inspanningsverplichting
is en geen resultaatsverplichting. Het feit dat het om een inspanningsverplichting gaat, houdt ook in
dat met het taalaanbod divers kan worden omgegaan. Mensen kunnen ook aan zelfstudie doen of
een 'taalmaatje' zoeken. De voortgang kan volgens staatssecretaris worden gemonitord tijdens
reguliere contactmomenten. De staatssecretaris heeft alle ingediende amendementen en moties
ontraden, waaronder de motie van D66 om de betrokken bestuurslagen te consulteren en altijd een
uitvoeringstoets mee te sturen naar de Tweede Kamer.
Kortom: VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP zullen voor de Wet Taaleis in de Participatiewet stemmen.
D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie zijn tegen. Dinsdag 18 november zal er gestemd worden over
het wetsvoorstel.

