Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van
Heerenveen
Van

: PvdA

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp

: Boekstart

Datum raadsvergadering : 12 maart 2018

Overwegende dat
 In de Cultuurnota en de Perspectiefnota 2017 geld is vrijgemaakt voor het programma
BoekStart;
 BoekStart het lezen bij heel jonge kinderen en hun ouders wil bevorderen;
 Het wenselijk is om jonge kinderen op vroege leeftijd enthousiast te maken voor lezen
en taal, omdat dit een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het kind;
 Het op jonge leeftijd in aanraking komen met taal en boeken laaggeletterdheid kan
voorkomen;
 De bibliotheek Heerenveen 1 keer per maand een BoekStart inloopochtend
organiseert;
 De stap naar de bibliotheek voor veel ouders te groot is;
 Er tussen de bibliotheek en het consultatiebureau nauwelijks contact is over dit
programma en het dus maar de vraag is of veel/alle kinderen worden bereikt;
 Boekstart wordt aangeboden aan de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in
Heerenveen;
 Het onduidelijk is in hoeverre peuterspeelzalen en kinderdagverblijven inspelen op de
taalontwikkeling van jonge kinderen;
 Er ook kinderen zijn die niet naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan.
Constateert dat:
 BoekStart het lezen en daarmee de taal- en spraakontwikkeling van kinderen in de
leeftijd van 0 – 4 jaar moet bevorderen;
 De sturing op het programma BoekStart een te vrijblijvend karakter heeft gekregen;
 Het programma daarmee onvoldoende bijdraagt aan het streven dat kinderen van
4 jaar zonder taalachterstand op de basisschool komen.
Draagt het college op:
1. Met een concreet plan van aanpak te komen om alle kinderen tussen 0 en 4 jaar in
aanraking te laten komen met taal- en leesbevordering.
2. Dit plan van aanpak op te stellen met belanggroepen die zich bezig houden met taal.
3. Dit plan van aanpak vóór het zomerreces 2018 van de raad via de commissie aan te
bieden.

Ingediend door: PvdA CDA GBH GL READ
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Deze motie is:
Aangenomen □ Verworpen
□ Ingetrokken
Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________
Handtekening griffier:

