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Reactie op uw advies op het regionale beleidskader Laaggeletterheid.
U21.003649
ZK21000727
Geachte heer Blank,
Wij hebben op 26 mei 2021 uw advies op het regionale Beleidskader “Westfriese Aanpak
Laaggeletterdheid, 2021 – 2024” ontvangen. Wij willen u bedanken voor uw advies. Het is goed om te
vernemen dat uw adviesraad de beleidsdoelstellingen uit het beleidskader onderschrijft.
In uw brief heeft u ook een tweetal aandachtspunten aan ons college meegegeven:
1. Het betrekken van de doelgroep en maatschappelijke organisaties/vrijwilligers bij het opstellen
van een uitvoeringsplan Laaggeletterheid.
2. Mogelijkheden onderzoeken of deelnemers die digitale vaardigheden gaan aanleren, de
beschikking kunnen krijgen over een laptop. Volgens uw adviesraad is voor veel mensen van de
doelgroep de aankoop van een laptop een drempel.
Onze reactie op uw aandachtspunten is als volgt:
1. Via het taalaanbiedersoverleg van het Taalhuis Westfriesland zijn de maatschappelijke
organisaties en vrijwilligers betrokken geweest bij de totstandkoming van het beleidskader.
Wij zullen aan de regionale werkgroep vragen of zij willen onderzoeken of het mogelijk is om
bij het opstellen van het regionale uitvoeringsplan Laaggeletterheid doelgroep w.o.
ervaringsdeskundigen te betrekken.
2. Voor mensen met een minimum inkomen heeft gemeente Koggenland minimaregelingen waar
inwoners een beroep op kunnen doen. Wij zullen de samenwerkingspartners die betrokken
zijn bij deze doelgroep hier nogmaals op attenderen. Binnen het beleid laaggeletterheid zijn er
geen financiële mogelijkheden om een regeling te treffen voor het verstrekken van een laptop.
Tenslotte heeft u aangegeven dat uw adviesraad met belangstelling tegemoet ziet hoe gemeente
Koggenland de uitvoering van het regionale beleidskader vorm gaat geven. Uw Adviesraad gaat er van
uit dat t.z.t. het ‘uitvoeringsplan’ indien nodig, ter advisering aan hen zal worden voorgelegd.
In reactie op uw verwachting geven wij aan dat uw adviesraad zal worden betrokken bij de
uitvoeringsplan Laaggeletterheid. U wordt nog nader geïnformeerd op welke wijze wij dit vorm gaan
geven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact op met Ester
de Boer, afdeling Welzijn & Zorg, bereikbaar via telefoonnummer (0229) 54 83 84 of via e-mail
E.deBoer@koggenland.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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