
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp: Expertmeeting ‘Laaggeletterheid’

2 Voor welke 
raadscyclus:

Januari 2019 

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: MO

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming in de commissie 

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 5 juli 2018 heeft de fractie van 
D66 de motie ‘laaggeletterheid’ ingediend. Op verzoek van de raad is de motie 
aangehouden met de opdracht deze voor verdere bespreking te agenderen in de 
commissie MO. Op verzoek van de fractie D66 wordt er voordat er gekeken 
wordt naar een invulling van het gemeentelijk beleid omtrent laaggeletterheid, 
eerst door de raad in brede zin georiënteerd op dit onderwerp. Hiervoor wordt 
het verzoek gedaan een expertmeeting te houden.

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

1. Opzet expertmeeting ‘Laaggeletterheid’ 
2. Motie ‘laaggeletterheid’ (D66) – ingediend en aangehouden tijdens de 
raadsvergadering van 5 juli 2018



10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

13 Portefeuillehouder: Peter van de Wardt

14 Programma-
manager:

Thomas Beke 

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Bert Kissing
Suna Kavak 

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

Opzet expertmeeting ‘laaggeletterheid’ wordt nagezonden 

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

- Vanuit de commissie worden één of twee leden gezocht die willen 
helpen/meedenken met het invulling geven aan deze expertmeeting door 
zitting te nemen in de (voorbereidings)werkgroep. Dit kunnen eventueel 
geïnteresseerden tijdens de commissiebehandeling aangeven

- De commissie kan tijdens de behandeling van dit voorstel suggesties 
meegeven aan de werkgroep voor bespreekonderwerpen, vragen en 
sprekers meegeven.


