Oplegnotitie
Zaaknummer:
Documentnummer:
Datum:
Onderwerp:

Z-25663-VS
INTERN-16810
3 maart 2017
Voorbereiding Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij d.d. 15 maart 2017

Bijlage(n):

-

Geachte Raad,
Op 15 maart vindt er een Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland plaats. Ter
voorbereiding van dit overleg sturen wij u hierbij onze inzet en vragen bij de diverse regionale
onderwerpen. Deze treft u aan in de bijlage. Wij beperken ons hierbij tot de onderwerpen die o.i.
de aandacht van de raad behoeven. Uiteraard staat het u vrij om ook over overige onderwerpen
opmerkingen mee te geven of vragen te stellen.
Op www.hollandrijnland.nl onder ‘Vergaderstukken’ vindt u de agenda en vergaderstukken van de
Regiomiddag.

M.H. van der Veer,

P.J. Bouvy-Koene,

secretaris

burgemeester
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Agendapunt 4
Volwasseneducatie
Voorstel
Subsidieaanvraag en cofinanciering Taalakkoord
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.
Beslispunten:
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.

Beschouwing vanuit lokaal
perspectief

Sinds augustus 2016 heeft Bibliotheek Voorschoten een taalhuis ingericht. Het taalhuis
richt zich op een brede groep mensen met taalachterstand, waaronder ook
anderstaligen ( statushouders die de inburgering hebben afgerond)
Er zijn veel aanmeldingen en er zijn veel vrijwilligers bij betrokken:
-

Aantal ingeschreven taalvragers: 75 (55 vrouwen, 20 mannen)
Aantal ingeschreven vrijwilligers: 47 (37 vrouwen, 10 mannen)
Aantal deelnemers taalklas: 11 (vol, allemaal mensen zonder
inburgeringsplicht, 3 zijn doorverwezen via Werk & Inkomen)
- Aantal gematchte taalmaatjes: 40
- Aantal deelnemers aan taalgroepen van vrijwilligers die werken met materiaal
van Lezen en Schrijven: 15
Het taalhuis Voorschoten wordt gefinancierd vanuit de vrij besteedbare WEBmiddelen
(in 2016 €20.000,-)
In 2017 is er weer een aanvraag vanuit het taalhuis. Er wordt met het ROC Mondriaan
afgestemd hoe de verschillende activiteiten elkaar kunnen aanvullen.
Naar verwachting is er meer budget nodig om voldoende aanbod te realiseren.
Aanvulling vanuit deze aan te vragen subsidie is welkom. Door gebruik te maken van
cofinanciering vanuit het Fonds wordt bij toekenning van de aanvraag een budget van
ongeveer €15.000, - totaal te besteden in 2017 en 2018 toegevoegd.
Gemeente Voorschoten heeft het convenant bestuurlijk ondertekend.
Aandachtspunt:
In de conceptadvies nota is het Taalhuis Voorschoten ( Bibliotheek Voorschoten) nog
niet opgenomen.
De bedoeling is om Taalhuis Voorschoten wel op te nemen in de adviesnota en in de
subsidieaanvraag. Dit is doorgegeven aan de behandelende beleidsmedewerker. Deze
aanvulling zal ook aan de voorzitter van het PHO ( mevr. Van Gelder) worden
geadviseerd.
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Beschouwing vanuit
perspectief Leidse Regio
Advies

Het convenant is 18 januari ondertekend. Het is een logisch vervolg om ook een
gezamenlijke subsidie aan te vragen, waarmee de lokale taalhuizen hun activiteiten
kunnen versterken.
A. In de adviesnota en de subsidieaanvraag het Taalhuis Voorschoten toe te voegen.
B. Om in te stemmen met beslispunten 1, 2 en 3.
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