
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Subsidieaanvraag en cofinanciering Taalakkoord 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Regionale partners en de gemeenten in Holland 
Rijnland hebben samen afspraken gemaakt om 
laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. 

4. Behandelschema: 
 
 

  DB  
  Colleges 
  PHO 

  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 

  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 maart 2017 
 
15 maart ‘17 
 
 
 
 

13 april 2017 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 

adviseren om: 

1. Een subsidie bij het ministerie van OCW 

aan te vragen in het kader van de 

subsidieregeling Taalakkoord voor een 

bedrag van € 50.000,00; 

2. Een bedrag van €50.000,00 (€25.000 

voor 2017 en €25.000 voor 2018) uit het 

Fonds Cofinanciering te reserveren voor 

de subsidieaanvraag Taalakkoord; 

3. Het totaalbedrag van € 75.000,00 uit de 

subsidieregeling Taalakkoord en het 

Fonds cofinanciering  in 2017 in te zetten 

voor de uitvoering van de Taalhuizen en -

punten in de regio. 

 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Nvt 



 

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

Het ministerie van OCW stelt in het kader van het 
Actieprogramma Tel mee met Taal een subsidie 
beschikbaar voor samenwerkingsverbanden 
tussen gemeenten en andere partijen om 
laaggeletterdheid gezamenlijk aan te pakken.  
Op 18 januari jl. is in Holland Rijnland een tweede 
convenant getekend door meer dan 35 partijen 
waar zij hun ambities voor het voorkomen en 
bestrijden van laaggeletterdheid in hebben 
opgenomen. 
Om de uitvoering van deze ambities te versterken 
wordt voorgesteld om voor de taalhuizen een 
subsidieaanvraag in te dienen bij OCW en 
hiervoor cofinanciering te reserveren bij het DB 
van Holland Rijnland 

8. Inspraak X Nee 

  Ja, door:  
Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   X Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  X incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
Subsidieregeling Taalakkoorden 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Ida van Breda 

Organisatie: Holland Rijnland 

 

 

Onderwerp: Subsidieaanvraag en cofinanciering Taalakkoord 

 

 

Beslispunten:  

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om: 

4. Een subsidie bij het ministerie van OCW aan te vragen in het kader van de 

subsidieregeling Taalakkoord voor een bedrag van € 50.000,00; 

5. Een bedrag van €50.000,00 (€25.000 voor 2017 en €25.000 voor 2018) uit het 

Fonds Cofinanciering te reserveren voor de subsidieaanvraag Taalakkoord; 

6. Het totaalbedrag van € 75.000,00 uit de subsidieregeling Taalakkoord en het 

Fonds cofinanciering  in 2017 in te zetten voor de uitvoering van de Taalhuizen 

en -punten in de regio. 

 

Inleiding: 

Op 18 januari jl. hebben meer dan 35 bondgenoten het tweede convenant 
Bondgenootschap Geletterdheid in Holland Rijnland 2017-2020 ondertekend. Holland 
Rijnland, de gemeenten en zo’n twintig maatschappelijk betrokken partijen geven hiermee 
de intentie af om samen opnieuw afspraken te maken over de regionale aanpak van 
laaggeletterdheid. Het getekende convenant is bijgevoegd (bijlage1). 
Alle bondgenoten hebben een ambitiedocument toegevoegd, waarin zij aangeven wat zij 
in de convenantsperiode zullen ondernemen om laaggeletterdheid in de regio te 
verminderen. 
In het kader van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal stelt het ministerie van 
OCW  voor 2017 en 2018 een subsidie van € 50.000,00 per regionaal 
taalakkoord/bondgenootschap beschikbaar voor de regionale aanpak van 
laaggeletterdheid. De subsidieregeling is bijgevoegd (bijlage 2). 
Voorstel is om voor de Taalhuizen en -punten in de regio een subsidieaanvraag in te 
dienen in het kader van de subsidieregeling Taalakkoord en hiervoor middelen te 
reserveren uit het Fonds Cofinanciering van Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland consulteert hierover eerst het PHO Maatschappij hierover, alvorens een 
besluit te nemen. 
 

Beoogd effect: 

Het aantal laaggeletterden wordt in 2017 en 2018 met 10% verminderd. 

 

Argumenten:  

 

1.1 Investeren in de aanpak van laaggeletterdheid loont! 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 15 maart 2017  

Tijd: 9:30 – 11:30 uur 

Locatie: Gemeentehuis Katwijk 

Agendapunt: 04 



 

Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland 
beheersen ongeveer 1.3 miljoen volwassenen in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar de 
Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs. Deze mensen hebben 
een zeer kwetsbare positie in de maatschappij en het kost de samenleving onnodig veel 
geld voor o.a. uitkeringen, zorg en veiligheid.  
Investeren in leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden is 
daarom een investering die loont, voor laaggeletterden zelf en voor de maatschappij in 
het algemeen.  
 
1.2. Extra budget helpt partijen te zorgen dat laaggeletterdheid wordt aangepakt. 

De subsidieregeling Taalakkoord ondersteunt gemeenten, taalaanbieders, werkgevers, 
bibliotheken en maatschappelijke organisaties om te zorgen dat er instrumenten worden 
ingezet om laaggeletterdheid te voorkomen, bestrijden en aan te pakken. 
Zo wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen 
tienduizenden Nederlanders betere kansen op volwaardige maatschappelijke participatie 
en integratie.  
 
2.1 De investering past binnen de kaders van  de beheersverordening. 

De bijdrage uit het cofinancieringsfonds voor de aanpak van laaggeletterdheid is een 
maatschappelijke investering met economische waarde en bevordert de toeleiding naar 
de arbeidsmarkt. 
De taalhuizen werken regionaal en bovenlokaal. De cofinanciering van deze taalhuizen 
zorgt ook voor een investering van buiten de regio, namelijk vanuit het ministerie van 
OCW. 
De uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid past binnen de beleidskaders van de 
Inhoudelijke Agenda van Holland Rijnland. 
De bijdrage van Holland Rijnland leidt tot extra middelen van buiten de regio, de 
zogenaamde ‘multiplier’.  
De subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling Taalakkoord wordt gezien als 
businesscase. 
 

2.2  De subsidieaanvraag Taalakkoord vereist cofinanciering van het bondgenootschap. 

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag in 2017 van € 50.000,00 kan niet meer zijn 
dan 67% van de kosten van het project waar voor de subsidie wordt aangevraagd. 
Daarom wordt Holland Rijnland gevraagd om € 25.000,00 beschikbaar te stellen en 
hiermee de regionale aanpak van laaggeletterdheid  te stimuleren. 
 

3.1 Een Taalhuis is de spin in het web voor de aanpak van laaggeletterdheid 
Een Taalhuis helpt om de rol en verantwoordelijkheid vast te leggen van alle partijen die 
zich inzetten voor leesbevordering en de aanpak van laaggeletterdheid.  
Een Taalhuis maakt het regionale (taal)netwerk inzichtelijk. Het is een plek waar de 
taalvrager, taalvrijwilliger en de taalaanbieder elkaar vinden. 
In de taalhuizen kunnen verschillende bestaande afspraken, bijvoorbeeld op het gebied 
van de volwasseneneducatie, taalachterstandenbeleid, gezondheid, welzijn, 
schuldhulpverlening en leesbevorderingsbeleid worden verbonden.  
 

3.2 Veel activiteiten van de taalhuizen zijn moeilijk te financieren uit de educatiemiddelen 

De Taalhuizen hebben aanbod op het gebied van taal- en rekenscholing en basis-digitale 
vaardigheden. Deze kunnen gefinancierd worden met de middelen voor educatie. 
De andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van het taalnetwerk, de 
ontmoetingen tussen taalvragers en –vrijwilligers en de scholing van vrijwilligers zijn niet 
makkelijk te verantwoorden onder educatie. De middelen moeten namelijk rechtstreeks 
toegerekend kunnen worden aan een educatietraject.  
 



 

Financiën:  

In 2017 en 2018 wordt er per jaar € 50.000,00 aangevraagd bij het ministerie van OCW 
voor de uitvoering van de afspraken in het convenant Bondgenootschap Geletterdheid in 
de regio Holland Rijnland 2017-2020. 
Voor de cofinanciering van deze subsidie wordt een reservering van  € 25.000,00 voor de 
jaren 2017 en 2018 aangevraagd uit het Fonds Cofinanciering van Holland Rijnland. Dit 
onder voorbehoud van positief advies van het PHO Maatschappij. 
In totaal wordt dan €75.000,00 in 2017 en 2018 ingezet voor de uitvoering van de 
activiteiten van de Taalhuizen in de regio. 
De subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling Taalakkoord wordt gezien als 
businesscase. 
 

Communicatie: 

Op het AO Participatie heeft is positief geadviseerd op dit voorstel. 
Na instemming van het PHO vindt er eind maart een bijeenkomst plaats met alle 
bondgenoten om de aanvraag te accorderen. 
Onder voorbehoud van de instemming van het DB tijdens haar vergadering van 13 april 
en de consultering bij de hiervoor genoemde gremia wordt de subsidieaanvraag uiterlijk 
eind april 2017 ingediend bij het ministerie van OCW. 

 

Evaluatie: 

Twee keer per jaar brengt Holland Rijnland een nieuwsbrief uit in het kader van het 
convenant. Hierin worden de resultaten van de afgelopen tijd opgenomen en 
gerapporteerd. 
Elk jaar verantwoordt de gemeente Leiden, als verantwoordelijk contactgemeente, de 
resultaten van volwasseneneducatie. 
 

Bijlagen: 

1. Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland 2017-2020; 

2. Subsidieregeling Taalakkoorden; 

3. Concept Projectplan Taalhuizen. 

 

 


