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Maastricht, 21-04-20102010
Betreft: Vragen artikel 38 RvO inzake buurtaalonderwijs
Geacht College,
Al jaren vraagt de VVD fractie aandacht voor het bevorderen van buurtaalonderwijs in de provincie
Limburg. Ook binnen Provinciale Staten bestaat er breed draagvlak voor dit onderwerp en provinciale
inzet terzake. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft ook uw College deze handschoen opgepakt.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Op 13 november 2009 is er door Provinciale Staten een amendement aangenomen met algemene
stemmen (minus de SPD) waarin € 250.000,- wordt vrijgemaakt voor het aanbieden van flitscursussen
Duits in het voortgezet en beroepsonderwijs vanaf het studiejaar 2011/2012 en voor mensen die daarmee
hun kansen op de arbeidsmarkt of ondernemersmarkt kunnen vergroten.
Naar aanleiding van uw persbericht omtrent dit onderwerp de dato 27/01/2010 heeft de VVD fractie
de volgende vragen:
1. Bent u het met de VVD fractie eens dat het College besluiten van de volksvertegenwoordiging
dient uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
2. Heeft u het aangenomen amendement goed doorgelezen? Zo nee, waarom niet en wilt u dat dan
alsnog doen? Zo ja, welke inhoudelijke verschillen ziet u dan tussen de tekst van het
amendement en het persbericht?
3. Waarom trekt u maar € 50.000 euro uit voor de flitscursussen in plaats van de door PS
vrijgemaakte € 250.000,-?
4. Waarom bestemt u alleen middelen voor het vmbo, terwijl het amendement voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs betreft?
5. Waarom trekt u geen geld uit voor flitscursussen Duits voor mensen die daarmee hun kansen op
de arbeidsmarkt en ondernemersmarkt kunnen vergroten, terwijl het amendement ook deze
personen als doelgroep heeft?
6. Waarom betrekt u de Franse taal bij de flitscursussen, terwijl het amendement opdraagt dat voor
de Duitse taal te doen?
7. Wat vindt u met de kennis van nu, nu u inzicht heeft in de verschillen tussen hetgeen u
voorgesteld heeft in het persbericht en de door PS opgedragen opdracht, van het persbericht van
27/02/2010?
8. In een brief aan SC SD schrijft u dat u de dekking voor Buurtaalonderwijs deels aanwendt voor
het LSO omdat dit budget niet volledig wordt gebruikt. Hoe is dit te rijmen met bovenstaande?

Met vriendelijke groet, namens de VVD fractie
Erik koppe & Ingrid Muijs

