
Motie bij Voorjaarsnota 2019

Onderwerp: laaggeletterdheid

Motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Hayo Canter Cremers (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 5 juli 2018,

Gelezen 

- bijgaand document ‘Voorstel laaggeletterdheid’ van D66 d.d. 21 juni 2018; 

Van mening dat

- als we laaggeletterdheid in de gemeente Oude IJsselstreek echt willen aanpakken, 
we hier ook serieus werk van moeten maken, en hier een fors budget (grotendeels 
als eenmalige inhaalslag) voor vrij moeten maken;

- er snel een pilot opgezet moet worden om 100 laaggeletterden een cursus aan te 
bieden, en hierna, met de opgedane ervaring, over een periode van 4 jaar minimaal 
80% van de laaggeletterden te bereiken met een gericht cursusaanbod. We willen 
beginnen bij de laaggeletterden in de bijstand, die een verplichte gratis cursus krijgen 
aangeboden;

- bestaande initiatieven zoals het Taalhuis excellente bijdragen leveren maar in het 
grotere geheel nog teveel een druppel op de gloeiende plaat zijn;

- de expertise van bestaande initiatieven bij de uitvoering kan worden betrokken;

Verzoekt het college

- in 2019 te starten met een tweejarige pilot laaggeletterdheid zoals beschreven in 
genoemd ‘Voorstel Laaggeletterdheid’; 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Hayo Canter Cremers (D66)

Toelichting:

Deze pilot omvat:

- het testen van de taalvaardigheden van inwoners van de gemeente voor het 
samenstellen van een groep van 100 laaggeletterden  en; 



- deze groep laaggeletterden een gratis taalcursus aan te bieden.

De kosten van de pilot  worden geraamd op maximaal €400.000,--. Deze worden onttrokken 
aan de algemene reserve. Het is aannemelijk dat  op termijn  een inverdieneffect optreedt 
doordat na het vergroten van de taalvaardigheden extra personen uit de bijstand stromen.  
Het aanpakken van de laaggeletterdheid zal tevens bijdragen aan de inclusieve samenleving 
die wij in onze gemeente nastreven.

Bijlage: Voorstel Laaggeletterdheid van D66


