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Onderwerp
Aanpak laaggeletterdheid; opening Taalhuis

Steenbergen; 23 januari 2018

Aan de Raad,

Begin maart 2018 zal in Steenbergen het Taalhuis geopend worden. Aanleiding hiervoor is de op 10 juli 
2014 door uw raad aangenomen motie, waarin uw raad het college van burgemeester en wethouders 
opdroeg ‘om een extern en kosteloos vooronderzoek te laten doen naar de status van laaggeletterdheid 
in de gemeente Steenbergen en de uitkomsten daarvan te gebruiken bij het proactiever maken van het 
huidige beleid’. In deze raadsmededeling lichten wij toe hoe we uitvoering geven aan deze motie.
In 2017 is bij de perspectiefnota C 10.000,- vrijgemaakt om dit onderzoek te verrichten naar de omvang 
van laaggeletterdheid in de gemeente Steenbergen. Het budget 2017 wordt via resultaatbestemming 
2017 overgeheveld naar 2018.
Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de omvang en de gevolgen van laaggeletterden, waarmee 
de motie is uitgevoerd.
In Steenbergen zijn er circa 1.450 laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Indien ook de 
doelgroep 6Ö+ wordt meegenomen, komen er naar schatting nog eens 1.050 laaggeletterden bij.
Omdat de omvang van laaggeletterdheid in Steenbergen al bekend is, is ervoor gekozen het budget 
meteen in te zetten voor een aanpak tegen laaggeletterdheid.
De Stichting Lezen en Schrijven heeft middels een ‘vliegwielbijdrage’ eveneens een (eenmalig) budget 
van 6 10.000,- vrijgemaakt voor de opstart van het Taalhuis. Omdat de budgetten eenmalig zijn, zullen de 
jaarlijks benodigde middelen, ad 6 24.000,- (het budget van 6 10.000,- geldt op basis van 10 maanden; 
waar de bijdrage van de Stichting Lezen 8t Schrijven nog bij komt), vanaf 2019, ter nadere afweging 
meegenomen worden in de perspectiefnota 2018.
Vanuit het Taalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van laaggeletterden.
Het Taalhuis zal in maart 2018 geopend worden op de locatie van Vraagwijzer Steenbergen.
Het Taalhuis Steenbergen zal in het najaar van 2018 worden geëvalueerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,


