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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2020-2023

Steenbergen; 21 april 2020

Aan de Raad,

Op 28 november 2019 heeft uw Raad het beleidskader bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023 
vastgesteld. Hierna heeft het college de vastgestelde beleidskaders verwerkt in het 
uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2020-2023.
Wij sturen u het uitvoeringsprogramma als toegezegd ter informatie toe.

Voorliggend uitvoeringsprogramma is een vertaling van het beleidskader naar de praktijk. Het 
koppelt de beleidsthema's aan doelen en resultaten voor de aanpak van laaggeletterdheid en biedt 
houvast in de gesprekken met onze partners als het gaat om inzet en uitvoering.
Het uitvoeringsprogramma zet doelen, afspraken, activiteiten en resultaten uit in de tijd, zodat we 
tussentijds kunnen monitoren of de voorgenomen aanpak in onze gemeente nog steeds bijdraagt 
aan het welzijn onze inwoners. Indien nodig kunnen we zo ook onderbouwd bijsturen.

Vlak voor het in routing brengen ter besluitvorming door het college, zijn we in Steenbergen - net 
als in de rest van de wereld - geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. De 
beheersmaatregelen die hieruit voortvloei(d)en zijn ingrijpend voor de hele samenleving; niet in de 
laatste plaats voor onderwijskansen en de aanpak van laaggeletterdheid.

We realiseren ons dat gelijke startkansen voor iedereen zeker nu flink in het gedrang zijn. We hebben 
naar alle waarschijnlijkheid nog langere tijd te maken met ingrijpende maatregelen in de bestrijding 
van het coronavirus. In dat perspectief zullen we ons zeker buigen over de vraag welke inzet nodig is 
om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te ondervangen; zowel op de korte als langere termijn. Dit 
uitvoeringsprogramma is dan ook bij uitstek een dynamisch document: we doen wat we hebben 
afgesproken, maar stellen bij als dat nodig is.

Dat doen we vooral sámen met onze uitvoeringspartners. En dat doen we 'met een warm hart, maar 
met koel verstand'. Dit betekent geen ad hoe acties, maar inzet op basis van de vraag, van 
weloverwogen keuzes en rekening houdend met de mogelijkheden binnen de uitvoering.
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Voor nu vragen wij u kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2020-2023.

Hoogachtend, Z ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

M.J.P. de Jongh, RA It, MBA
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