
 
 

8-2 

 

Amendement ‘laaggeletterdheid’ 
 
 
 
De gemeenteraad van Harderwijk, bijéén in de openbare vergadering van 8 november 2018, ter 
behandeling van de ‘themabegroting 2019-2022’, 
 
constaterend: 

 dat laaggeletterdheid in de Nederlandse samenleving een veel voorkomend probleem is, 
waarbij ongeveer 10 procent van de inwoners hier dagelijks mee wordt geconfronteerd; 

 dat laaggeletterdheid niet alleen betrekking heeft op taal, maar evenzeer op rekenen en 
digitale vaardigheden; 

 dat op aangeven van de Gemeente Harderwijk de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 
initiatieven als het Taalhuis, het Taalcafé en cursussen als ‘Klik & Tik’ en ‘Digisterker’ reeds 
organiseert; 

 dat in de ‘themabegroting 2019-2022’ als doelen beschreven staan dat binnen de 
gemeentelijke organisatie bewustwording van laaggeletterdheid in klantcontacten wordt 
vergroot, uitbreiding van activiteiten voor laaggeletterden plaats zullen vinden en de Wet 
Taaleis geïmplementeerd zal worden; 

 dat in de ‘themabegroting 2019-2022’ geen extra financiële middelen voor voornoemde doelen 
beschikbaar zijn gesteld; 

 
overwegend: 

 dat laaggeletterdheid een zodanig probleem is dat dit ook voor een grote groep inwoners van 
de gemeente Harderwijk zeer beperkend werkt; 

 dat laaggeletterdheid gevolgen heeft op het gebied van bijstandsuitkeringen en 
armoedebestrijding, een ongezondere levensstijl en chronische ziekten, maar ook participatie 
in de Harderwijker samenleving; 

 dat de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe bij uitstek de organisatie is om 
laaggeletterdheid tegen te gaan, maar zij tijdens de vergadering van de commissie 
Samenleving van 27 september 2018 kenbaar heeft gemaakt extra middelen nodig te hebben 
(voor de uitvoering van voornoemde doelen); 

 dat aan het tegengaan van laaggeletterdheid concreet wat valt te doen; 
 
besluit: 

aan het Raadsbesluit, horende bij de ‘themabegroting 2019-2022’, een bedrag van € 35.000,- 
per jaarschijf structureel ten gunste van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe in te 
zetten en daarbij deze middelen uitsluitend aan de reeds toegekende subsidie voor 
laaggeletterdheid worden toegevoegd. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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