
Voorstel
Aan: Commissie MO
Cc:
Van: Fractie D66
Datum: 6 december 2018
Kenmerk:
Onderwerp: Opzet expertmeeting ‘Laaggeletterdheid’

Opzet voor een expertmeeting 
(Artikel 23c. Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oude IJsselstreek)

Voorgestelde beslissing:

1. Een expertmeeting te houden over laaggeletterdheid in de gemeente Oude IJsselstreek.
2. De opzet voor de expertmeeting vast te stellen.
3. Aan een werkgroep de opdracht te geven de expertmeeting verder invulling te geven en voor 

te bereiden. 

Aanleiding 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 5 juli 2018 heeft de fractie van D66 de motie 
‘laaggeletterdheid’ ingediend. Op verzoek van de raad is de motie aangehouden met de opdracht 
deze voor verdere bespreking te agenderen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). 
Op verzoek van de fractie D66 wordt er voordat er gekeken wordt naar een invulling van het 
gemeentelijk beleid omtrent laaggeletterdheid, eerst door de raad in brede zin georiënteerd op dit 
onderwerp. Hiervoor wordt voorgesteld een expertmeeting te organiseren. Deze bijeenkomst is 
informerend en oriënterend bedoeld, niet om de aangehouden motie te bespreken.  

Opzet van de expertmeeting 

Onderwerp:
Aanpak laaggeletterdheid gemeente Oude IJsselstreek 

Vraagstelling:
Tijdens de bijeenkomst kunnen o.a. de volgende vragen aan de orde worden gesteld (nader uit te 
werken door de werkgroep):

 Hoe ziet laaggeletterdheid er in de gemeente Oude IJsselstreek uit? (cijfers)
 Wat doet de gemeente Oude IJsselstreek momenteel op het gebied van laaggeletterdheid?
 Hoe wordt de huidige aanpak door de doelgroep ervaren?
 Hoe wordt de huidige aanpak door organisaties die werken met de doelgroep ervaren? 
 Wat zijn (succesvolle) aanpakmethodes van andere gemeentes? Zijn deze methodes efficiënt 

en effectief?
 Wat zijn goede manieren om laaggeletterden te bereiken?
 Hoe verhoudt de gemeente Oude IJsselstreek zich tot andere gemeenten als het gaat om 

laaggeletterdheid?
 Wat zou de gemeente Oude IJsselstreek nog meer kunnen doen op het gebied van 

laaggeletterdheid?

Sprekers:
Mogelijk uit te nodigen (ervarings)deskundigen (nader uit te werken door de werkgroep):

 Een ervaringsdeskundige (bijvoorbeeld Taalambassadeur voor de Stichting ABC 
Laaggeletterdheid Gerard Giesen)

 Een afgevaardigde van een landelijke organisatie/stichting die zich bezighoudt met 
laaggeletterdheid (bijvoorbeeld het Taalhuis of de stichting ‘Lezen en schrijven’)

 Een afgevaardigde van een lokale organisatie welke werkt met laaggeletterden (bijvoorbeeld 
Laborijn of Stichting Schuldhulpmaatje)



 Een afgevaardigde van een gemeente die al verder is op het gebied van de aanpak van 
laaggeletterdheid (Bijvoorbeeld gemeente Hardenberg, zie 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/aanpak-laaggeletterdheid.html )

 Verantwoordelijk ambtenaren gemeente Oude IJsselstreek: Bert Kissing
Suna Kavak 

Werkgroep:
Een werkgroep bestaande uit de griffie, commissievoorzitter MO, een afgevaardigde van de fractie
D66, één of twee overige commissieleden MO en verantwoordelijk ambtenaren zal de bijeenkomst 
verder uitwerken en voorbereiden.

Datum, tijd en locatie: 
Donderdag 21 maart 2019 aanvang 20:00 uur, Conferentiezaal DRU Cultuurfabriek.

Verslag: 
Van de expertmeeting wordt een videoverslag gemaakt; deze wordt live gestreamd.

Voorzitter: 
Voorzitter commissie MO, Ruben Driever 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/aanpak-laaggeletterdheid.html

