
 
 

Motie          M 7 
 
 
 
Plaats : Breukelen 
 
Datum : 9 juli 2019 
 
Agendanummer : (te bepalen door griffie) 
 
 
Onderwerp : Standaard bijsluiter in meerder talen 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2019 
 
Overwegende dat 
− er in Stichtse Vecht mensen wonen die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn 
− er onder hen mensen zijn die een of meerdere uitkeringen van de gemeente ontvangen 
− zij van de gemeente soms brieven ontvangen waarbij een prompte reactie van belang is 
− daarbij een te late of geen reactie negatieve effecten op hun uitkering kan hebben 
− mensen die de taal niet machtig niet direct doorzien dat er van hen iets wordt verwacht 
− dergelijke situaties ook extra administratieve belasting voor de gemeente oplevert 
− van deze mensen die het betreft er een aantal daardoor (verder) in de schulden kan raken 
− het risico kleiner wordt wanneer zij hierop in hun eigen taal worden geattendeerd 
 
Is van mening dat 
− dat de gemeente moet doen wat in haar vermogen ligt om te voorkomen dat als gevolg moeite 

met de Nederlandse taal de financiële situatie van inwoners zou kunnen verslechteren 
 
Verzoekt het college 
− te onderzoeken of een standaard bijsluiter (of tekstblok) in verschillende talen kan worden 

opgesteld 
− met daarin een waarschuwing met betrekking tot de noodzaak om (direct) te reageren 
− en een oproep om indien van toepassing de begeleider of buddy te informeren 
− en met iedere brief waarvoor dat van toepassing is kan worden meegestuurd of daarop kan 

worden afgedrukt 
− of alternatieven kan aanwenden voor deze waarschuwing aansluitend bij of op die brief 
− en welke kosten daaraan zijn verbonden 
− en indien dit eenvoudig en tegen verwaarloosbare kosten kan worden gerealiseerd meteen over te 

gaan tot invoering van een dergelijke bijsluiter 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Naam raadslid Naam fractie Handtekening 
 
Ike Roetman ChristenUnie-SGP 
 
 
Riëtte Habes Maarssen 2000 

Aangehouden, de griffier 


