
0 r , Drechtsteden

RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF

Aan
Regiofractie VVD / de heer J.C. van der Net

c.c. (ply.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie)

Behandeld door: K. ElHajri

Bezoekadres:
Spuiweg 5-7
3311 GT Dordrecht

IBAN: NL66BNGH0285127853
BIC: BNGHNL2G

Telefoon: (078) 770 7162

E-mail: k.elhajri@drechtsteden.n1

Bijlage(n): geen

Datum: 9 juni 2020

Onderwerp: beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad Ons kenmerk: BDR/20/2472589

Geachte heer Van der Net,

Op 25 mei 2020 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de
Drechtraad over het onderwerp 'fraude bij taalscholen voor inburgeraars'. Hierbij ontvangt u ons
antwoord.

Vraag 1: Kent u het bericht in de Volkskrant van 23 mei jI.?

Antwoord: Ja, het betreffende bericht in de Volkskrant is bekend.

Vraag 2: Hoe beoordeelt u de lakse reactie van het ministerie dat het volgend jaar aan de
gemeenten is om dit soort fraude te voorkomen en dat ze daar nu voor zichzelf geen taak meer
ziet weggelegd?

Antwoord: Wij betreuren het dat het ministerie geen actie onderneemt richting frauderende taalscholen.
Wij zien hierin wel op zijn minst een belangrijke rol weg gelegd voor Blik op Werk; dat is het landelijke
onafhankelijke kwaliteitsinstituut dat het benodigde keurmerk afgeeft aan taalscholen. Blik op Werk kan
een taalschool op fraude onderzoeken en het keurmerk intrekken. Echter zoals in het artikel al genoemd,
Blik op Werk kan vanwege privacywetgeving niet in alle gevallen volledige controles uitvoeren. Er is
namelijk geen wettelijke grondslag op basis waarvan zij de persoonsgegevens van inburgeraars kunnen
krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie. Hiernnee wordt goed zichtbaar dat
het huidige inburgeringsstelsel, waarin de regie op inburgering bij inburgeraars zelf ligt, onvoldoende
goed functioneert.

Vraag 3: Bent u het met me eens dat bureaus en de daarbij betrokken mensen die nu betrokken
zijn bij dit soort fraude, geen rol meer mogen spelen in het nieuwe inburgeringstelsel? En wat
denkt u daar aan te doen?

Antwoord: Daar zijn wij het mee eens. Op het moment dat gemeenten inburgering gaan inkopen wordt in
het programma van eisen opgenomen dat een taalschool over het Blik op Werk-keurmerk moet
beschikken. Bij taalscholen die fraude hebben gepleegd wordt dit keurmerk ingetrokken.
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Daarnaast worden gemeenten straks zelf opdrachtgever voor taalscholen. Dit betekent dat gemeenten
zelf kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren. Zo kan de gemeente structureel zelf bezoeken afleggen aan de
inburgeringslessen en tevredenheidsonderzoeken houden onder de inburgeraars. Dit is het mooie van de
nieuwe Wet inburgering, waarin gemeenten regie gaan voeren over inburgering.

Vraag 4: Bent u bereid om een meldpunt in te richten alwaar statushouders of anderen die fraude
zien, dit kunnen melden?

Antwoord: Inburgering betreft op dit moment een vrije markt. Inburgeraars kiezen zelf naar welke
taalschool zij gaan en gaan ook zelf een overeenkomst aan met de taalschool. Deze taak is met name
weggelegd voor onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik op Werk en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
van het ministerie, die de uitvoering en handhaving van inburgering regelt.

Vraag 5: Bent u al bezig met het maken van beleid m.b.t. de inburgering in het jaar 2021?

Antwoord: Ja, we zijn bezig met de voorbereiding van het beleid in het kader van de Wet inburgering
2021, zeker in relatie tot de uitvoering van de Participatiewet.

Vraag 6: Kunt u in het beleid ook rekening houden dat het wordt voorkomen dat er bij
inburgerings- en taallessen betaald wordt voor lessen die nooit worden gegeven?

Antwoord: Hiermee kan in de aanbesteding en het contract dat met taalscholen wordt afgesloten rekening
worden gehouden.

Vraag 7: Volgens het genoemde artikel in de Volkskrant is het zo dat indien iemand vier keer zakt
voor inburgeringsexamens en kan aantonen dat er minstens 600 uur onderwijs is gevolgd, dat er
dan een ontheffing wordt gegeven van de inburgeringsplicht. Is dit ook het beleid binnen de
Drechtsteden?

Antwoord: Ja, dit is namelijk landelijk beleid vanuit de vigerende Wet inburgering. Dit geldt dus in alle
gemeenten.

Vraag 8: Kunt m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoe vaak iemand is ontheven van de
plicht tot inburgering en wat daar de reden voor was?

Antwoord: Nee, dat kan het Drechtstedenbestuur niet. Gemeenten zijn nu nog niet verantwoordelijk voor
inburgering en hebben als gevolg hiervan geen toegang tot deze gegevens. Gemeenten kunnen op dit
moment wet zelf via DUO nagaan hoeveel van hun inburgeringsplichtige inwoners het inburgerings-
examen hebben behaald en hoeveel daarvan eventueel ontheffing hebben gekregen.

Wij hopen u hiermee te hebben geInformeerd.
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