
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Voortzetting bondgenootschap Geletterdheid 
Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  

  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een 
gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame 
samenleving waarin alle burgers actief 
deelnemen. 

4. Behandelschema: 
 
 

  DB  

  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 

  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 dec 2016 
 
 
 
 

 
 
18 januari 2017 
 
 
 
 

5. Advies PHO In te stemmen met: 

1. De voortzetting van het bondgenootschap 

Geletterdheid Holland Rijnland; 

2. De ondertekening van het nieuwe 

convenant Geletterdheid Holland Rijnland 

2017-2020 tijdens het PHO van 18 januari 

2017 en het mandaat voor deze 

ondertekening te regelen in uw college; 

3. Het uitwerken van de aandachtgebieden 

in hoofdstuk 3 van de bijgevoegde notitie 

(bijlage 1) naar concrete activiteiten in 

een gezamenlijk projectplan voor de 

bondgenoten; 

4. Het indienen van een subsidieaanvraag 

i.h.k.v. de regeling Taalakkoorden voor 

het jaar 2017. 

 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Het huidige convenant Geletterdheid Holland 
Rijnland is september afgelopen. Om de aanpak 
van laaggeletterdheid voort te zetten wordt 
voorgesteld om een nieuw convenant af te sluiten  



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

In 2013 hebben de gemeenten in Holland Rijnland 
samen met verschillende partijen in de regio voor 
een periode van drie jaar het convenant 
Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland 
afgesloten.  
In de afgelopen periode zijn er door dit 
bondgenoot veel activiteiten ondernomen en 
mooie resultaten bereikt, maar de gezamenlijke 
aanpak van laaggeletterdheid is nog steeds van 
belang. 
Het voortzetten van het bondgenootschap en het 
aangaan van een nieuw convenant met concrete 
activiteiten zal de regionale strijd tegen 
laaggeletterdheid daarom in de komende tijd weer 
kunnen ondersteunen. 
Het rijk stelt hiervoor  subsidie beschikbaar.  

8. Inspraak XNee 

  Ja, door:  
Wanneer: 

9. Financiële gevolgen XBinnen begroting Holland Rijnland 

  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: 
 

  Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
Wet Taaleis; 
Wet Inburgering; 
WMO; 
Subsidieregeling Taalakkoorden 
 

 Eerdere besluitvorming: 
20 maart 2013 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Ida van Breda 

Organisatie: Holland Rijnland 

 

Onderwerp: Voortzetting bondgenootschap Holland Rijnland 

 

Beslispunten: 

In te stemmen met: 

1. De voortzetting van het bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland; 

2. De ondertekening van het nieuwe convenant Geletterdheid Holland Rijnland 

2017-2020 tijdens het PHO van 18 januari 2017 en het mandaat voor deze 

ondertekening te regelen in uw college; 

3. Het uitwerken van de aandachtgebieden in hoofdstuk 3 van de bijgevoegde 

notitie (bijlage 1) naar concrete activiteiten in een gezamenlijk projectplan voor de 

bondgenoten; 

4. Het indienen van een subsidieaanvraag i.h.k.v. de regeling Taalakkoorden voor 

het jaar 2017. 

 
Inleiding: 

In de regio Holland Rijnland hebben ruim 50.000 mensen moeite met lezen en schrijven 

van de Nederlandse taal, rekenen en basis-digitale vaardigheden. Dit zijn echter 

belangrijke vaardigheden en voorwaarden om te kunnen participeren in de maatschappij 

en op de arbeidsmarkt. Zeker in een samenleving waarin steeds vaker een beroep wordt 

gedaan op zelfredzaamheid. 

In 2013 hebben de gemeenten in Holland Rijnland, samen met verschillende partijen in 

de regio, voor drie jaar een convenant afgesloten om laaggeletterdheid aan te pakken en 

te bestrijden (bijlage 2). 

Deze samenwerking heeft er onder andere voor gezorgd dat de aanpak van 

laaggeletterdheid op de regionale agenda is gezet, medewerkers van de verschillende 

partijen zijn getraind in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden en meer 

inzicht is in het totale taalaanbod in de regio. In bijlage 1, hoofdstuk 2 staan de resultaten 

van het convenant uitgebreid beschreven. 

De periode van het huidige convenant is afgelopen, maar de strijd tegen 

laaggeletterdheid is helaas nog steeds nodig. Daarom wordt aan de gemeenten 

voorgesteld om het bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland met regionale 

partijen voort te zetten en hiervoor een nieuw convenant af te sluiten. Ook wordt 

voorgesteld om hiervoor concrete activiteiten van alle partijen te formuleren in een 

projectplan. 

Voor de ondersteuning van deze gezamenlijke aanpak kan bij het ministerie van OCW 

een subsidieaanvraag worden ingediend in het kader van de subsidieregeling 

Taalakkoorden (bijlage 3). 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 7 december 2016 

Tijd: 9.30 – 12.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 

Agendapunt: 07 

  



 

Beoogd effect: 

Aan het eind van de convenantperiode heeft 20% van het aantal laaggeletterden, 

laaggecijferden en digibeten een cursus gevolgd om hun basisvaardigen op dit gebied te 

verhogen. 

 

Argumenten:  

1. Bestrijding van laaggeletterdheid bespaart de overheid geld 

Een groot deel van de mensen die een financiële relatie met de gemeenten hebben, 
hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het verminderen van 
laaggeletterdheid bespaart forse uitgaven aan uitkeringen, schuldsaneringen en 
zorgkosten. De bestrijding van laaggeletterdheid bespaart de samenleving landelijk 
naar schatting 537 miljoen euro per jaar. 

 
 

2. De gemeenten zijn niet alleen eigenaar van de problematiek rond 

laaggeletterdheid 

Laaggeletterdheid is niet alleen het probleem van gemeenten. Er zijn andere 
probleemeigenaren, zoals werkgevers, huisartsen, wooncorporaties en andere 
maatschappelijke organisaties. De laaggeletterden en de gehele samenleving 
hebben voordeel aan de geletterdheid van de regio. 
 
3. Laaggeletterdheid kan het best bestrijd worden door concrete activiteiten 

Met het huidige convenant is er vooral veel aandacht besteed aan het agenderen van 
het onderwerp Laaggeletterdheid en de bewustwording van het bestaan en het 
herkennen van deze problematiek. Verder zijn er in de afgelopen periode ook 
randvoorwaarden gecreëerd (taalhuizen, taalmeter en taalzoeker), waardoor 
verwijzing naar scholing van laaggeletterden mogelijk is gemaakt. 
Met het nieuwe convenant moeten daarom concrete activiteiten worden ondernomen 
om de doelgroep te bereiken, te verwijzen en een cursus aan te bieden. 
 
4. De subsidie “taalakkoord” ondersteunt de uitvoering van het projectplan 

De subsidieregeling Taalakkoorden biedt ondersteuning bij de uitvoering van 
activiteiten en kan het aanjagen en het concretiseren van de strijd tegen 
laaggeletterdheid stimuleren. 
Met de inzet van deze extra middelen kan het bondgenootschap daadwerkelijk 
zorgen dat de laaggeletterdheid in de regio vermindert in plaats van in het algemeen 
zorgen voor de bestrijding van laaggeletterdheid. 

 

Financiën:  

De gemeente Leiden zet namens de hele regio  jaarlijks rond 1,4 miljoen euro in voor de 

inkoop van educatietrajecten (taal, rekenen en digitale vaardigheden). 

Hiermee wordt een gedeelte van de scholing van laaggeletterden, laaggecijferden en 

digibeten gefinancierd. 

Per bondgenootschap stelt het ministerie van OCW voor de jaren 2017 en 2018 

maximaal € 50.000,00 beschikbaar. Dit bedrag mogen niet meer zijn dan 67% van de 

kosten zijn voor het projectplan. Voor de overige 33% zal een beroep gedaan worden op 

het co-financieringsfonds van Holland Rijnland. 

 

 

 

 



 

Communicatie: 

Voor de ondertekening van het convenant op 18 januari 2017 zal een persbericht worden 
opgesteld. 
Daarnaast wordt er door Holland Rijnland voor alle belangstellenden een nieuwsbrief 
gemaakt over de nieuwe regionale samenwerking in de aanpak van laaggeletterdheid. 

 

Evaluatie: 

Jaarlijks worden de resultaten van het bondgenootschap geïnventariseerd. Daarnaast 

wordt er jaarlijks gerapporteerd over het aantal taal-, reken en digitale trajecten in het 

kader van het educatieprogramma. 

Via de sub-regionale taalnetwerken bij de Taalhuizen zullen ook het aantal aangeboden 

scholingstrajecten van de andere taalaanbieders worden opgevraagd.  

 

Bijlagen: 

1. Notitie “Een nieuw convenant Bondgenootschap Geletterdheid 2017-2020; 

2. Getekend convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid 2013; 

3. Subsidieregeling Taalakkoorden. 


