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Onderwerp: Vragen over de tekorten op budget hulp laaggeletterden en het nieuw 
gesloten Taalakkoord 

 
Inleiding 
In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Ruim vijftig maatschappelijke organisaties en de 
acht gemeenten in de regio spreken af om oog te hebben voor deze inwoners. Websites en folders worden aangepast, 
medewerkers worden geschoold in het herkennen van laaggeletterdheid en taalcursussen worden gegeven. Deze 
verbeteringen en aanpassingen komen samen in het Taalakkoord 2019-2021 dat op 13 juni jongstleden is getekend. 
 
Bovenstaand nieuwsbericht staat op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek, getekend op 14 juni jl.  
De Partij van de Arbeid fractie is dan ook zeer verbaasd dat afgelopen donderdag, 20 juni, er in de Gooi- en Eemlander een 
artikel is verschenen met de kop: Stormloop op hulp laaggeletterden in Gooi en Vechtstreek, en nu is het geld op. 
 
Naar aanleiding van beide artikelen (zie onderaan deze vragen voor de links) heeft de PvdA de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Klopt het dat het budget voor 2019, ten behoeve van taalonderwijs en ondersteuning aan laaggeletterden in onze regio, na 
slechts 6 maanden al compleet uitgegeven is, en dat de gemeenten eenmalig een extra bijdrage leveren om aan alle 
aanvragen voor 2019 te voorzien? Zo ja, wat zijn de verwachte meerkosten voor de gemeente Gooise Meren?  
 
Antwoord 
Op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) bieden de gemeenten laaggeletterde inwoners taal-, reken- en 
digitale trajecten aan. Deze trajecten worden als ‘volwasseneneducatie’ aangeboden en zijn speciaal bedoeld voor inwoners 
van onze regio die niet-inburgeringsplichtig en 18 jaar en ouder zijn. Het doel van de trajecten is het taalniveau van 
laaggeletterden te verhogen, zodat zij meer zelfredzaam zijn.  
 
In voorgaande jaren is een onderbesteding geweest van het beschikbare, regionale WEB-budget voor de educatie-trajecten. 
Sinds dit jaar maken veel meer inwoners gebruik van de trajecten. In het eerste kwartaal van 2019 is het regionale budget 
voor volwasseneducatie compleet uitgegeven. Een en ander is al eerder in de raadsmededeling van 11 juni 2019 
(‘Volwasseneducatie’) gecommuniceerd. Regionaal is besloten om een tijdelijke stop in te voeren voor de rest van 2019. Vanaf 
2020 kunnen weer trajecten gevolgd worden via de Regio waarvoor het regionale budget van 2020 gebruikt wordt. 
 
Gemeenten kunnen echter ook zelf een budget beschikbaar stellen waarmee voor de rest van 2019 alsnog taaltrajecten 
aangeboden kunnen worden. Zoals in de raadsmededeling van 11 juni 2019 (‘Volwasseneducatie’) is gecommuniceerd, heeft 
gemeente Gooise Meren hiervoor eenmalig €45.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen 30 trajecten worden gefinancierd. 
Overigens is het niet zo dat alle regiogemeenten hier eenmalig extra budget voor beschikbaar stellen.  
 
In de eerste drie maanden van 2019 hebben 65 inwoners uit Gooise Meren een traject gevolgd. Op dit moment is nog 
onvoldoende zicht op hoeveel inwoners uit Gooise Meren een traject willen volgen voor het vervolg van 2019.  Ook zijn er 
inwoners die in het begin van 2019 al een traject hebben gevolgd, maar in het najaar van 2019 graag een vervolgtraject willen 
starten om zo een minimaal vaardigheidsniveau te krijgen om te kunnen participeren in de samenleving. Gemeente Gooise 
Meren is op dit moment samen met de Regio Gooi en Vechtstreek en de betrokken aanbieders aan het inventariseren om 
hoeveel inwoners het uit Gooise Meren gaat. Hier zijn nog geen cijfers over bekend en daardoor kunnen de verwachte 
meerkosten nog niet uitgerekend worden.    
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Vraag 2 
Is er in aanloop naar de ondertekening van het Taalakkoord 2019-2021 gesproken over mogelijke tekorten op het 
Rijksoverheidsbudget? En zijn er onderling afspraken gemaakt met betrekking tot prioritering, uitbreiden van de beschikbare 
middelen dan wel afstoten deelprojecten etc.? Zijn alle 50 maatschappelijke organisaties die op 13 juni dit Taalakkoord 
ondertekenden hiermee bekend en zijn zij ingelicht? 
 
Antwoord 
Het is belangrijk om twee zaken rondom laaggeletterdheid te scheiden. Op 14 juni 2019 is het Taalakkoord ondertekend. Dit 
akkoord is bedoeld om meer aandacht en bewustzijn te creëren voor laaggeletterdheid. Dit akkoord is ondertekend door 
diverse maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er volwasseneducatie (WEB). Dit zijn de taaltrajecten voor laaggeletterde 
inwoners. De vijf regionaal gecontracteerde aanbieders bieden deze taaltrajecten aan. Deze aanbieders hebben ook het 
Taalakkoord ondertekend. Volwasseneducatie is namelijk een onderdeel van het Taalakkoord.  
 
Met de aanbieders van WEB-trajecten is de situatie van het overschreden budget besproken. Zij kenden vooraf het risico van 
overschrijding en hebben hier rekening mee kunnen houden in de eigen bedrijfsvoering. Alle aanbieders hebben onlangs nog 
een gesprek gehad met de Regio en ambtenaren van de regiogemeenten. De aanbieders zijn betrokken en denken mee over 
de oplossing(en) voor deze situatie. Er is geen sprake van het afstoten van deelprojecten o.i.d.  Naast de aanbieders van de 
WEB-trajecten zijn ook de Regio (inclusief GGD, Regionaal Bureau Leerlingzaken en Jeugd & Gezin), regiogemeenten en 
Stichting Lezen & Schrijven op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen op het gebied van volwasseneducatie. Dit zijn ook 
organisaties die het Taalakkoord ondertekend hebben.  
 
De gemeenten bepalen zelf of zij voor het vervolg van 2019 een lokaal budget beschikbaar stellen, waarmee taaltrajecten 
voor eigen inwoners gefinancierd kunnen worden. Eventuele prioritering (bijv. of vervolgtrajecten ‘voorrang’ hebben) bepalen 
de gemeenten ook zelf. Gemeente Gooise Meren heeft de intentie alle gevraagde trajecten mogelijk te maken, maar kan 
hierover pas beslissen zodra inzichtelijk is om hoeveel inwoners uit Gooise Meren het daadwerkelijk gaat.  
 
Vraag 3 
 
Wat wordt precies bedoeld met de volgende quote, te lezen in de Gooi- en Eemlander: ‘Ook willen de regiowethouders de 
toelatingseisen onder de loep nemen’? En hoe strookt dat volgens de portefeuillehouder met de nog geen week eerder 
vastgestelde doelstelling van het Taalakkoord? Annette Wolthers, regionaal portefeuillehouder, vat het hogere doel van het 
Taalakkoord namelijk als volgt samen: “We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving en taal is daarbij een 
belangrijke sleutel”. Kunt u hier een toelichting op geven? 
 
Antwoord 
Met de zin “Ook willen de regiowethouders de toelatingseisen onder de loep nemen”, te lezen in de Gooi- en Eemlander, 
wordt bedoeld dat de toelatingseisen voor inwoners, die een taaltraject willen volgen vanaf 2020 mogelijk aangepast worden. 
De criteria voor WEB zijn nu: ouder dan 18 jaar, woonachtig in een van de regiogemeenten en niet-inburgeringsplichtig.  
 
De Regio gaat samen met de regiogemeenten onderzoeken of de instroomcriteria per 2020 aangepast moeten worden en zo 
ja, om welke criteria het dan zou moeten gaan. De Regio gaat hier voorstellen over uitwerken, die na het zomerreces in het 
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein worden besproken. Ook wordt nagedacht over eventuele fasering in vrijgegeven 
budget, verdeling van budget per gemeente en/of aanbieder. Door het aanscherpen van deze criteria willen de 
regiogemeenten ervoor zorgen dat het budget van 2020 terecht komt bij degenen die deze het hardst nodig hebben.  
 
Dit strookt met de quote van Annette Wolthers (“We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving en taal is daarbij 
een belangrijke sleutel”). De regiogemeenten willen voor alle laaggeletterde inwoners namelijk een passend aanbod bieden. 
Voor sommige inwoners is dat een taaltraject op basis van de WEB. Voor andere inwoners is dat bijvoorbeeld het aanbod van 
Allemaal Taal, Versa Welzijn of het maatjesproject. Ook kunnen de Regio en de regiogemeenten ondersteund en geadviseerd 
worden door Stichting Lezen & Schrijven. De regiogemeenten willen alle laaggeletterde inwoners helpen om hun 
taalvaardigheden te verbeteren en wil daar het aanbod zoveel mogelijk op aanpassen. Zo is er aanbod voor mensen die een 
diploma willen behalen, een (nieuwe) baan willen vinden of het volgen van een taaltraject willen combineren met hun gezin 
met kinderen. De regiogemeenten vinden het een goede ontwikkeling dat met de WEB-trajecten meer laaggeletterde 
inwoners dan voorgaande jaren zijn bereikt.  
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https://www.regiogv.nl/nieuws/oog-voor-laaggeletterden-iedereen-moet-kunnen-meedoen/ 
 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20190620_10868923/stormloop-op-hulp-laaggeletterden-in-gooi-en-
vechtstreek-en-nu-is-het-geld-op 
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