
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE   

  
         

 
Datum: 11
 

 
Aan de voorzitter van de raad,
 

 
Steller vragen: V.E. Prins
 

 
Onderwerp: Laaggeletterd
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen 
 
1. Bent u het eens met de CDA

samenleving waarin ieder mens
maatschappelijke en sociale verkeer?

2. Heeft u in beeld in hoeveel situaties laagg
meedoen in de Sliedrechtse samenleving?

3. Door middel van welke initiatieven 
dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan?

4. Met welke organisaties werkt de gemeente samen 
5. Wanneer beschikt de regio 

voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid?
6. Hoe wil de gemeente Sliedrecht om

bijstandsgerechtigden indien
 

 
Toelichting: 
 
De CDA-fractie zet zich in voor een 
belemmerd voelen in onze samenleving.
gezondheid en gezond leven. Met de decentralisatie van de langdurige zorg 
mogelijk zelfstandig wonen bij gebreken door
dit niet in de weg staan. 
 
In mei 2004 werd de Stichting Lezen & Schrijven opgericht. 
miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. 
Schrijven is te lezen dat de gemeente Sliedrecht een van haar samenwerkings
 
In maart 2014 ondertekende de gemeente Sliedrecht 
Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden. 
erkenning van het probleem van laag
komende jaren. De gemeente Sliedrecht 
meente wil zich actief gaan inzetten om laaggeletterdheid zichtbaarder te maken en om laaggeletterde 
mensen door te geleiden naar hulpverlening en cursussen.
 
De rijksoverheid biedt een actieprogramma aan als impuls voor 
laaggeletterdheid en leesbevordering te verstevigen. 
die kunnen worden ingezet als coach of als taalmaatje. 
gemeenten, bibliotheken, werkgevers, taalaanbieders, zorginstellingen en andere betrokken partijen 
zich om bij te dragen aan het voork
heid. Vanaf 2016 worden de eerste regionale taalakkoorden gesloten. 
taalakkoord in minstens dertig regio

 

 
Ondertekening en naam, 
    
    
 

 

AAN HET COLLEGE   -   ART. 44 RVO RAAD 

11 mei 2015 

Aan de voorzitter van de raad, 

V.E. Prins 

Laaggeletterden 

wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Bent u het eens met de CDA-fractie dat moet worden toegewerkt naar een inclusieve 
samenleving waarin ieder mens naar vermogen kan deelnemen aan het economische, 
maatschappelijke en sociale verkeer? 
Heeft u in beeld in hoeveel situaties laaggeletterdheid een probleem is of kan zijn voor het 

in de Sliedrechtse samenleving? 
Door middel van welke initiatieven probeert de gemeente Sliedrecht actief te 
dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan?

ke organisaties werkt de gemeente samen bij de aanpak van laaggeletterdheid?
regio Drechtsteden over een taalakkoord om bij te dragen aan het 

voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid?
Sliedrecht omgaan met de toekomstige taaleis in de bijstand om 
indien nodig te stimuleren hun taalvaardigheid op peil te brengen?

fractie zet zich in voor een inclusieve samenleving. O.a. laaggeletterden mogen zich niet 
belemmerd voelen in onze samenleving. Laaggeletterden moeten informatie kunnen vinden over ziekte, 

Met de decentralisatie van de langdurige zorg blijven mensen zo lang 
gebreken door ouderdom of ziekte. Een gebrekkige taalbeheersing 

In mei 2004 werd de Stichting Lezen & Schrijven opgericht. Volgens deze stichting zijn in Nederland 1,3 
miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Op de internetpagina van de Stichting Lezen & 

is te lezen dat de gemeente Sliedrecht een van haar samenwerkingspartners

de gemeente Sliedrecht een convenant om zich aan te sluiten bij het 
schap voor Geletterdheid Drechtsteden. Doel van het convenant is werken aan een brede 

ning van het probleem van laaggeletterdheid en aan het opstellen van een activiteitenplan voor de 
e gemeente Sliedrecht schreef vorig jaar het volgende in een persbericht

gaan inzetten om laaggeletterdheid zichtbaarder te maken en om laaggeletterde 
mensen door te geleiden naar hulpverlening en cursussen.” 

een actieprogramma aan als impuls voor gemeenten om de lokale aanpak van 
geletterdheid en leesbevordering te verstevigen. Iedere regio moet beschikken over taalvrijwilligers 

die kunnen worden ingezet als coach of als taalmaatje. Via een regionaal taalakkoord committeren 
gevers, taalaanbieders, zorginstellingen en andere betrokken partijen 

zich om bij te dragen aan het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterd
Vanaf 2016 worden de eerste regionale taalakkoorden gesloten. Gestreefd wordt 

dertig regio’s in 2018. 

Vincent Prins 
namens de CDA-fractie 
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