
 

 
 
  
 
Dordrecht 16 juni 2020 

 

 

Betreft: weigering beantwoording vervolgvragen m.b.t. inburgering en taalscholen. 

 

Geacht Drechtsteden bestuur (DSB), 

 

 
Op 14 juni jl. heb ik u vragen gesteld m.b.t. inburgering en taalscholen. In een bericht van 15 juni jl. van de 
regiogriffie stelt de griffie het volgende: 
 
Naar aanleiding van je aanvullende vragen over inburgering (nav de beantwoording van 9 juni) blijkt, dat de 
SDD geen partij is richting de taalaanbieders. De SDD werkt weliswaar samen met de taalaanbieders, maar 
is niet de partij die de rol heeft voor bijvoorbeeld het aanspreken van aanbieders en het inrichten van 
meldpunten. Deze vragen zijn dan ook niet aan de SDD om te beantwoorden. 

Deze vragen zullen dan ook niet door het DSB beantwoord kunnen worden. 

 

Ik vind dit een vreemde gang van zaken. 

Punt 1: Ik heb een vraag gesteld aan het DSB en dan is het wel zo netjes dat het DSB zelf antwoord geeft 

op mijn vragen. 

Punt 2: Ik heb deze vragen gesteld omdat het DSB zelf in haar antwoordbrief van 09 juni jl. heeft 

aangegeven dat gemeenten zelf via DUO kunnen nagaan hoeveel van hun inburgeringsplichtige inwoners 

het inburgerings-examen hebben behaald en hoeveel daarvan eventueel ontheffing hebben gekregen.  

Ik heb deze vragen gesteld, om te kunnen vaststellen hoeveel personen ontheven zijn van inburgering 

omdat dit een indicatie kan zijn hoeveel afstand er is tot de arbeidsmarkt en i.v.m. mogelijke fraude bij 

taalscholen. De personen die zijn ontheven, hebben namelijk moeten bewijzen dat ze minstens 600 uur 

onderwijs hebben gehad en ondanks dat toch niet zijn geslaagd. 

 

Ik begrijp dat de SDD niet direct betrokken is bij de inburgering. Maar ik ben van mening dat dit voor mij als 

controlerend volksvertegenwoordiger relevante informatie is. Vandaar dat ik mij vragen hieronder zal 

herformuleren en ik vraag u vriendelijk om mij direct en niet via de griffie te antwoorden.  

 

 

 

1. Heeft u in de jaren  2017, 2018 en 2019 aan DUO gevraagd hoeveel inwoners van de 

 Drechtsteden het inburgeringsexamen hebben behaald en hoeveel daarvan eventueel ontheffing 

 hebben gekregen? 

2. Zo ja, dan verzoek ik u om mij deze gegevens te verstrekken? 

3. Zo nee, waarom heeft u deze gegevens nooit opgevraagd? 

4. Bent u het met mij eens dat voor de verdere integratie het van belang is om te weten of een 

 persoon wel of niet is geslaagd voor de inburgering? 

5. Bent u, indien u dit nog nooit gedaan heeft, bereid om DUO m.b.t. de in vraag 1 genoemde jaren 

 alsnog deze gegevens op te vragen? 

 

Met vriendelijke groet, 

J.C. van der Net 


