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AMENDEMENT 2021-11-19b
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0005675
Onderwerp: Deelplan participatie
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-11-2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de Participatiewet de beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk wordt geacht voor
het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde
arbeid;
2. artikel 18b van de Participatiewet het college mogelijkheden biedt om hierin enerzijds indien
nodig individueel maatwerk te realiseren en anderzijds indien nodig te sanctioneren;
3. in het voorliggende beleidsplan Participatie wordt volstaan met het ‘stimuleren van het leren
van en gebruiken van de Nederlandse taal op minimaal het niveau van de wet taaleis’ en het
registeren van het voldoen aan de taaleis’,
van mening dat
1. het goed beheersen van de Nederlandse taal op minimaal 1F niveau voorwaardelijk is voor
een volwaardige participatie in de Nederlandse samenleving;
2. de gemeente Noordoostpolder daarom actief beleid moet voeren met betrekking tot het
uitvoeren van artikel 18b van de Participatiewet (de Wet Taaleis);
3. hiervoor expliciete doelen en maatregelen moeten worden opgenomen in het voorliggende
deelplan participatie
besluit het voorstel tekst gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat de tekst wordt:
Toevoegen aan 3.2.1
Wat willen we bereiken?

Toevoegen:
Inwoners uit groep A, B, C en D de Nederlandse taal in voldoende
mate beheersen conform artikel 18b van de Participatiewet

Toevoegen aan 3.2.3
Hoe gaan we dit bereiken

Toevoegen:
We voeren artikel 18b van de Participatiewet actief uit, waarbij
rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden van de
inwoners, maar waarbij indien nodig gesanctioneerd wordt
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