
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 25 mei 2020 

Datum antwoord:  

Onderwerp:  Fraude bij taallessen voor statushouders 

 

Inleiding 
Taalscholen voor statushouders frauderen veel vaker dan tot nu toe gedacht werd. Dat stelt de Volkskrant na onderzoek. Dit 
is te lezen in de landelijke media op 23 mei 2020. Al eerder heb ik schriftelijke en technische vragen (2018 en 2019) gesteld 
over het ontbreken van maatwerk voor de statushouders m.b.t. de taallessen en eveneens de kwaliteit van de taallessen. Ook 
heb ik eerder navraag gedaan over de discrepantie tussen de geluiden van de statushouders en het kwaliteitskeurmerk ‘Blik 
op Werk’. Als laatste heb ik vragen gesteld aan de portefeuillehouders of GM meedoet aan de pilot om vervroegd regie te 
gaan voeren over het nieuwe inburgeringstelsel dat officieel 1 januari 2021 van kracht gaat. 
Nu ons het bericht heeft bereikt dat de frauduleuze praktijken ernstiger zijn dan bekend, vindt D66 het tijd om u wederom 
vragen hieromtrent te stellen. 
 
Vraag 1 
Eerder heeft u geschetst hoe u uw contact met de taalaanbieders onderhoudt. Is dit contact nog in dezelfde frequentie? Zo 
niet, wat maakt dat hierin iets is gewijzigd. Zo ja, wat leveren deze contactmomenten op? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Eerder heeft u geschetst dat u met de taalaanbieders afspraken heeft gemaakt over de verbetering van de kwaliteit en over 
het leveren van maatwerk (naar de lessen gaan en werken gaat hand in hand/avondlessen volgen/met peers leren)? Wat is er 
concreet verbeterd? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
In het artikel van 23 mei j.l. lezen we over het groot aantal frauduleuze praktijken waarbij de statushouder aan het kortste 
eind trekt.  Kan de portefeuillehouders ons melden of dit ook bekend is bij taalaanbieders in GM? Zo ja, wat denkt de 
portefeuillehouder hieraan te gaan doen? 
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Hoe kijkt de portefeuillehouder aan tegen een soort Denktank waarmee taalaanbieders gezamenlijk, vanuit onderzoek en 
ervaring, bedenken met de gemeente wat de statushouders nodig hebben m.b.t. inburgering waarbij taal een onderdeel is?  
 
Antwoord 
 
Vraag 5 
Als laatste zijn wij benieuwd hoe het staat met de pilot waarbij de gemeente Gooise Meren de regie over het 
inburgeringsstelsel weer zelf in de hand heeft. Kunt u ons vertellen wat de eerste ervaringen zijn? 
 
Antwoord 
 


