Gemeente Veendam
Elektronisch

Gemeenteblad
Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Week 5 2 februari 2016

nummer 5

Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.
Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.

De volgende uitgave is op 9 februari 2016

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 5

Pagina 8

Omgevingsvergunning

Wet Milieubeheer

Toelichting op de beleidsregels
Wet taaleis 2016

Adressen en
overige gegevens

Evenementen en
Activiteiten

Beleidsregels Wet taaleis
2016 gemeente Veendam

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

1

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 5 2 februari 2016

Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen,
verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Voor
: het uitbreiden van een woning
Locatie
: Langeleegte 49, 9641 GR Veendam
Datum ontvangst : 22 januari 2016 (V2016.011)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet
aanvragen óf een melding moet doen.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en
met pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.

Verzonden op 26 januari 2016
Voor
: het verbouwen van een voormalig
kerkgebouw tot vijf wooneenheden
Locatie
: J. Kazemierstraat 11, 9641 GL Veendam
Datum besluit
: 26 januari 2016 (V2015.180)

Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere
procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere
procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning
krijgt of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor
Locatie
Datum besluit

: het uitbreiden van een woning
: Torenstraat 63, 9648 CS Wildervank
: 26 januari 2016 (V2015.219)

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
Voor

: het vestigen van een schoonheidssalon
aan huis
Locatie
: Sarastraat 6, 9641 HR Veendam
Datum verlenging : 27 januari 2016 (V2015.217)

Evenementen en activiteiten
Aanvraag
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.
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Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Week 5 2 februari 2016

Beleidsregels Wet taaleis 2016 gemeente
Veendam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
hebben op 26 januari 2016 besloten om de “Beleidsregels
Wet taaleis gemeente Veendam” vast te stellen.
Deze regels dienen ter invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid en bevoegdheid. De wettelijke grondslag hiervoor ligt
in de artikelen 7, 8a, 10 en 18 b Participatiewet, artikelen 34,
35, 36 IOAW en IOAZ en de artikelen 10.1, 4.81 en 4.84 Algemene wet bestuursrecht.

Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2016.

Meldingen
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek)
• 6 februari 2016, briefnr. 201601678, ten behoeve van
een Carnavalsfeest van 20.30 uur tot 01.00 uur in
“De Stainkroeg”, Ommelanderwijk 53 te Veendam.

Wet taaleis 2016
Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ).

Verleende vergunningen
• 7 februari 2016, briefnr. 201601875, voor het organiseren
van de Valkema Winterloop van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Start bij het sportpark aan de Woortmanslaan 1 te Wildervank via Borgerswold en Borgercompagnie terug naar het
sportpark aan de Woortmanslaan.

Wettelijke grondslagen waarop de beleidsregels zijn
gebaseerd
• Artikel 7, 8a, 10 en 18 b Participatiewet
• Artikel 34, 35, 36 IOAW en IOAZ
• Artikel 10.1, 4.81 en 4.84 Algemene wet bestuursrecht

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande
meldingen zijn ontvangen van:
• Van Dijken Transport B.V. voor het oprichten van een
transportbedrijf op de locatie Beneden Verlaat 75,
9645 BM Veendam.
• Tamoil Nederland B.V. voor het uitbreiden van het
tankstation met CNG op de locatie Drieborghweg 3,
9641 KM Veendam.
De meldingen liggen van donderdag 4 februari 2016 tot
donderdag 17 maart 2016 ter inzage in het gemeentehuis op
werkdagen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan dit
volgens telefonische afspraak (t. 0598 652 222).

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt
en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde
betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht.
2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. College: het college van burgemeester en wethouders;
b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het
kader van de Participatiewet en de uitkering in het
kader van de IOAW en IOAZ;
c. Participatiewet: de Participatiewet met inbegrip van het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);
d. Wet taaleis: de wet tot wijziging van de Participatiewet
teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal
toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Participatiewet);
e. Besluit taaltoets: het ‘Besluit taaltoets Participatiewet’;
f. Referentieniveau: het fundamentele niveau (F-niveau)
taal en rekenen volgens de richtlijnen van de
Rijksoverheid;
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g. Wet educatie: de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van
onder meer de Wet participatiebudget en de Wet
educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van
een specifieke uitkering educatie en het vervallen van
de verplichte besteding van educatiemiddelen bij
regionale opleidingscentra;
h. Inburgering: de Wet inburgering.
Artikel 2. Aantonen kennis Nederlandse taal
1. Wanneer belanghebbende in de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) ten minste 8 jaren in Nederland heeft
gewoond, kan ervan uitgegaan worden dat door belanghebbende gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs
is gevolgd.
2. Met rapporten of diploma’s van erkende Nederlandse onderwijsinstellingen toont belanghebbende het volgen van
Nederlandstalig onderwijs aan (zowel basis- als voortgezet/beroepsonderwijs). Dat kan ook particulier of Nederlandstalig onderwijs in het buitenland zijn. Voorbeelden
staan in de toelichting.
3. Een diploma inburgering of gelijkwaardig geldt als bewijs
dat belanghebbende de Nederlandse taal beheerst en
aan de taaleis voldoet. De betreffende documenten staan
in de toelichting.
Artikel 3. Taaltoets
Voor de taaltoets wordt gebruik gemaakt van de landelijk erkende TOA-toets, die wordt afgenomen door het ROC Noorderpoort.
Artikel 4. Geen taaltoets
1. Wanneer er sprake is van verminderde verwijtbaarheid.
Zie hiervoor verder artikel 8.
2. Als tijdens een vorige uitkeringsperiode al een toets is afgenomen en is vastgesteld dat belanghebbende de Nederlandse taal beheerst.
3. Als tijdens een vorige uitkeringsperiode al een toets is afgenomen en is vastgesteld dat belanghebbende de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, maar ook is
vastgesteld dat door in de persoon gelegen factoren de
belanghebbende niet is staat is om de Nederlandse taal
op referentieniveau 1F machtig te worden.
4. Belanghebbenden die een uitkering hadden in een andere
gemeente en in die gemeente al een toets hebben afgelegd. De toets resultaten kunnen worden overgenomen,
tenzij deze onvoldoende zekerheid bieden over de actuele
taalvaardigheid.
5. Uit zijn aard kortdurende bijstand. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij op handen zijnde emigratie of bij een
ongeneeslijke terminale ziekte.
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Artikel 5. Kennisgeving en (geen) bereidverklaring
Is de uitkomst van de toets dat de belanghebbende niet aan
de taaleis voldoet, dan wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Belanghebbende krijgt een gesprek waarin de uitslag van
de toets wordt besproken. In gezamenlijkheid wordt een
taaltraject als onderdeel van de re-integratie afgesproken.
2. Wanneer belanghebbende akkoord gaat met het taaltraject ondertekent hij hiervoor het plan van aanpak . Dit is
de bereidverklaring om te starten met het leertraject met
als doel kennis van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F.
3. Wanneer belanghebbende niet akkoord gaat met het taaltraject wordt de bijstand verlaagd op grond van artikel
18b van de Participatiewet.
4. Belanghebbende ontvangt binnen acht weken na het afleggen van de taaltoets de kennisgeving met de uitslag
van de taaltoets.
Artikel 6. Aanbod taaltraject
Belanghebbende stemt in gezamenlijkheid met het college
een taaltraject af passend in het re-integratietraject dat
is/wordt vastgelegd in het plan van perspectief.
Artikel 7. Het volgen van de voortgang van het
taaltraject als onderdeel van re-integratie
In het plan van perspectief wordt het niveau van de Nederlandse taal van betrokkene vastgelegd en de instrumenten
die in gezamenlijkheid zijn vastgesteld om de Nederlandse
taal te verbeteren. Indien mogelijk wordt hier een termijn aan
gekoppeld. De taalafspraken in het plan van perspectief
vormen de uitgangspunten voor de beoordeling van de
inspanningen van belanghebbende.
Afhankelijk van het taalinstrument dat wordt ingezet wordt de
voortgang altijd gemonitord. Indien er gebruik wordt gemaakt
van instrumenten die voortkomen uit de Wet Educatie
kunnen voortgangsrapportages worden opgevraagd bij het
ROC Noorderpoort.
Artikel 8. Het ontbreken van elke vorm van
verwijtbaarheid
Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt als er:
1. Een ontheffing is in het kader van de Wet inburgering;
2. Sprake is van een gediagnosticeerd leerprobleem;
3. Diverse malen een taalcursus gevolgd is en door de educatie-instelling vastgesteld is dat door in de persoon gelegen factoren de belanghebbende niet is staat is om de
Nederlandse taal op referentieniveau 1F machtig te worden;
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4. Volledige ontheffing van de arbeidsplicht of een gedeeltelijke ontheffing is op grond van psychische, fysieke of
sociale problematiek.
Artikel 9. Relatie met Wet inburgering
Wanneer belanghebbende begonnen is met een leertraject in
het kader van de Wet inburgering, kan dit worden aangemerkt als ‘voldoende inspanning’ van de kant van belanghebbende, zoals bedoeld is in de Wet taaleis.
Artikel 10. Relatie met de Wet educatie
Indien belanghebbenden een aanbod met als doel taalverhoging hebben aanvaard, en dit nog volgt op de ingangsdatum
van de Wet taaleis, zijn zij actief bezig met Nederlandse taalverhoging. Zij leveren daarmee ‘voldoende inspanning’. Voor
deze belanghebbenden gelden dezelfde regels voor de
voortgang van het traject als voor belanghebbenden die een
aanbod hebben vanuit de Wet taaleis.
Artikel 11. Gevallen waarin de beleidsregels
niet voorzien
Betreffende de onderwerpen die vallen onder de discretionaire bevoegdheid van het college, waarin deze beleidsregels
niet voorzien, beslist het college.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2016.
2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als
“Beleidsregels Wet taaleis gemeente Veendam”.

•
•
•
•
•
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spreekvaardigheid;
luistervaardigheid;
gespreksvaardigheid;
schrijfvaardigheid;
leesvaardigheid.

Met de Wet taaleis krijgt de gemeente de verplichting om van
bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan
hun taalvaardigheid. Zonder Nederlands te begrijpen en te
spreken, is het immers veel moeilijker om aan het werk te
komen en daarmee uit de bijstand te komen. Bovendien
draagt kennis van de taal bij aan maatschappelijke participatie.
De Participatiewet kent een brede arbeids- en re-integratieverplichting. Gezien het belang van de beheersing van de
Nederlandse taal voor arbeidsinschakeling is ervoor gekozen
om de Participatiewet uit te breiden met een taaleis. In artikel
18b is de inlichtingenplicht uitgebreid met de verplichting om
aan te tonen dat de aanvrager de Nederlandse taal beheerst.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit artikel bevat de begripsbepalingen die op deze beleidsregels van toepassing zijn.
Artikel 2. Aantonen kennis Nederlandse taal
Belanghebbende moet over een document beschikken waaruit blijkt dat belanghebbende de Nederlandse taal voldoende
beheerst. Deze plicht geldt voor iedere belanghebbende.
De bewijslast rust op de belanghebbende.

Toelichting op de beleidsregels
Wet taaleis 2016
Algemeen
De Eerste Kamer heeft op 17 maart 2015 ingestemd met het
wetsvoorstel ‘Wet taaleis WWB’ (hierna: Wet taaleis). Dit
wetsvoorstel is een uitvloeisel van een aantal afspraken uit
het regeerakkoord “Bruggen slaan”.
Het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal is nadrukkelijk géén uitsluitingsgrond of toegangsvoorwaarde voor
bijstand. De taaleis is alleen van toepassing, als er recht op
bijstand bestaat en heeft betrekking op alle bijstandsgerechtigden. De taaleis legt een inspanningsverplichting op aan
belanghebbende. Voldoende is, dat de belanghebbende zich
inspant om de Nederlandse taal voldoende machtig te worden. Doel van die inspanningsverplichting is om de volgende
vaardigheden in de Nederlandse taal op referentieniveau 1F
te verwerven:

Lid 1
Wanneer betrokkene in de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en
16 jaar) ten minste 8 jaren in Nederland heeft gewoond kan
ervan uitgegaan worden dat betrokkene gedurende acht jaar
Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit hoeft niet verder
bewezen te worden, omdat dat duidelijk is vanuit basisregistratie. De Leerplichtwet was op dat moment van toepassing.
Lid 2
Belanghebbende toont met rapporten of diploma’s van
erkende Nederlandse onderwijsinstellingen aan Nederlands
onderwijs te hebben gevolgd. Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft drie registers met erkende onderwijsinstellingen. Er is een register voor particulier
voortgezet algemeen onderwijs (VAVO), een register voor beroepsopleidingen en een register voor opleidingen in het
hoger onderwijs (HO). Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn geen aparte registers.
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Voorbeelden van particulier of Nederlandstalig
onderwijs in het buitenland zijn:
• een Belgisch diploma met een voldoende voor het vak
Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van
apostille);
• een Surinaams diploma met voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille);
• een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school, met Nederlands als 1e of 2e taal en een
voldoende voor het vak Nederlands;
• een getuigschrift International baccalaureaat Middle Years
Certificate, International General Certificate of Secondary
Education of International Baccalaureaat met een voldoende voor het vak Nederlands.
Lid 3
Naast het diploma inburgering zijn ook de volgende documenten gelijkwaardig aan het diploma inburgering:
• een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal
(NT-2), programma I of II;
• een WIN-Certificaat, met bijbehorende verklaring van de
school, met voldoende niveau voor onderdeel Maatschappij Oriëntatie (t/m 31 augustus 2001 85% of hoger,
vanaf 1 september 2001 80% of hoger) en voldoende
taalniveau op alle onderdelen (niveau A2);
• een Certificaat Inburgering Oudkomers met op alle taalonderdelen niveau A2;
• een document waaruit blijkt dat de Verkorte Vrijstellingstoets is afgelegd en behaald;
• een certificaat Naturalisatietoets (zoals dit luidde voor 1
april 2007). Hieruit moet blijken dat belanghebbende geslaagd is voor de volgende vijf onderdelen: kennis van
staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijfen leesvaardigheid.
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Artikel 5. Kennisgeving en (geen) bereidverklaring
Uitwerking van deze procedure is te vinden in de werkinstructie.
Artikel 6. Aanbod taaltraject
Het aanbod voor diverse taaltrajecten is in samenwerking
met het ROC Noorderpoort college in het Regionaal Educatieplan vastgelegd.
Artikel 7. Het volgen van de voortgang van het
taaltraject
De te leveren voortgangsrapportages zijn vastgelegd in contractafspraken tussen het ROC Noorderpoort en de gemeente in het kader van het Regionaal Educatieplan 2016.
Artikel 8. Het ontbreken van elke vorm van
verwijtbaarheid
Het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid kan op
meerdere plaatsen in het werkproces van toepassing zijn.
Voorbeelden hiervan zijn bij het beoordelen van wel of geen
taaltoets en gedurende het taaltraject. De genoemde vormen
zijn niet limitatief.

Bij een ander document kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan (deel)certificaten, waaruit blijkt dat men de Nederlandse
taal op niveau 1F beheerst (taalcursussen).

Lid 1
In het kader van de Wet inburgering kan DUO ontheffing
geven van de inburgeringsplicht. Deze ontheffing kan op 3
gronden gegeven worden:
1. Bij aantoonbaar geleverde inspanning:
a. belanghebbende heeft minimaal 600 uur een inburgerings- of alfabetiseringscursus gevolg bij een school
met het ‘Blik op Werk’ keurmerk, en;
b. minimaal viermaal examen gedaan en niet geslaagd,
of;
c. via een toets bij DUO is vastgesteld dat het Nederlands
lezen en schrijven onvoldoende is om te kunnen inburgeren.
2. Bij aantoonbaar voldoende ingeburgerd;
3. Bij een ontheffing om medische redenen. Dit is vastgesteld door een arts en/of medische specialist.

Artikel 3. Taaltoets
Dit artikel geeft aan welke instelling de taaltoets uitvoert. In
onze regio is dat het ROC Noorderpoort.

Lid 2
Een leerprobleem dat vastgelegd is in met een officiële verklaring van een deskundige.

Artikel 4. Geen taaltoets
Bij de keuze om geen taaltoets af te nemen, is er sprake van
maatwerk. De omstandigheden van belanghebbende en in
de persoon gelegen factoren moeten worden meegenomen
en meegewogen in het besluit, zoals analfabetisme en laaggeletterdheid.

Lid 3
Belanghebbenden die in het verleden diverse malen een taalcursus hebben gevolgd, zonder direct aantoonbaar resultaat,
kunnen bij het ROC Noorderpoort een leerbaarheidstest
doen. Als daaruit blijkt dat belanghebbende niet (meer) leerbaar is, is het redelijk om dit te zien als het ontbreken van
elke vorm van verwijtbaarheid.
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Lid 4
Verder ontbreekt bij belanghebbenden waarvan, door een
medisch of psychologisch advies, is vastgesteld dat zij op dit
moment niet deel kunnen nemen aan activiteiten (ontheffing
van de arbeidsplicht, algemene ontheffing) elke vorm van
verwijtbaarheid.
Artikel 9. Relatie met Wet inburgering
Voor inburgeringsplichtigen op grond van de Wet inburgering
geldt dat zij al een verplichting hebben om de Nederlandse
taal machtig te worden. Op grond van de Wet inburgering
heeft een inburgeraar 3 of 5 jaar de tijd om te voldoen aan
het in die wet vereiste taalniveau (A2). Wanneer een belanghebbende begonnen is met een leertraject in het kader van
de Wet inburgering, kan dit worden aangemerkt als ‘voldoende inspanning’ van de kant van de belanghebbende,
zoals bedoeld is in de Wet taaleis. Belanghebbende krijgt
dus niet met twee verschillende trajecten te maken. Wel dient
de gemeente te monitoren in welke mate voortgang wordt
gemaakt met het inburgeringstraject. Desgevraagd moet de
aanvrager het volgen van een dergelijk traject aantonen aan
de hand van documenten. Dat geldt ook voor het meten van
de voortgang. Laat de aanvrager na de betreffende documenten te overleggen, dan heeft dit nog geen gevolgen voor
het recht op algemene bijstand. Gevolg is wel, dat bij het niet
verstrekken van een bewijs dat men een inburgeringstraject
volgt of voortgang maakt, er een verplichting ontstaat om
een toets af te leggen in het kader van de Wet taaleis.
Artikel 10. Relatie met de Wet educatie
Indien belanghebbenden een aanbod met als doel taalverhoging hebben aanvaard en dit nog volgt op de ingangsdatum
van de Wet taaleis is actief bezig met Nederlandse taalverhoging. Zij leveren daarmee ‘voldoende inspanning’. Voor deze
belanghebbenden gelden dezelfde regels voor de voortgang
van het traject als voor belanghebbenden die een aanbod
hebben vanuit de Wet taaleis.
Artikel 11. Gevallen waarin de beleidsregels niet
voorzien
Het college besluit in gevallen waarin deze beleidsregels niet
voorzien.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
Behoeft geen andere toelichting.
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Elektronisch

Gemeenteblad
Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.

Week 5 2 februari 2016

Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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