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Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van bijgaand adviesrapport "Bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder" en 
deze doorsturen aan de raad;  
2. Instemmen met bijgaand procesmemo en deze meesturen aan de raad. 
 
Inleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2019 is Motie 2019-07-14a aangenomen. De motie is een 
vervolg op een eerdere motie van 2016 die oproept tot een integraal taalplan. 
U heeft een proces gestart om van onderaf, in samenspraak met raadscommissie, stakeholders en 
mensen met een taalbehoefte, input op te halen. Dat proces is begonnen met een werkconferentie op 
19 november 2018. Op basis daarvan is een taalmakelaar aangesteld die als opdracht kreeg een 
onafhankelijk onderzoek te doen dat input kan leveren voor het verder uit te werken taalbeleid. 
 
Inmiddels is het adviesrapport van de taalmakelaar, mevrouw Esther Schurink, gereed. U wordt 
verzocht hier kennis van te nemen en deze, samen met bijgaand procesvoorstel, door te sturen aan 
de raad. 
 
Doelstelling 
Kennisnemen van het adviesrapport van de taalmakelaar en deze, inclusief een schets van de 
vervolgstappen, ter informatie naar de raad te sturen.  
 
Argumenten 
 
1.  Het adviesrapport geeft de bouwstenen voor een te ontwikkelen integraal Taalplan 
U vindt de conclusies en aanbevelingen uit het adviesrapport terug in het bijgaande memo aan de 
raad. Hierin wordt ook uitgebreid de beleidsreferentie genoemd en geeft u aan wat het vervolgproces 
wordt en hoe de raad in stelling gebracht wordt en wanneer. Kortheidshalve verwijzen we u naar de 
bijlage. 
 
2. Het openbaar maken van het adviesrapport heeft  nu urgentie 
Naast het opstellen van het adviesrapport heeft de taalmakelaar ook de makelaarsfunctie die daarbij 
hoort uitgevoerd en dat is het bij elkaar brengen van partijen die op een of andere wijze als taalvrager 
of taalaanbieder betrokken zijn. Verschillende partners hebben aangegeven in de lijn met dit proces 
een aangepaste subsidieaanvraag te willen doen als het gaat om de wijze waarop zij de activiteiten 
willen gaan uitvoeren binnen de nu nog geldende subsidiebudgetten.. Er is sprake van een grote 
bereidheid onder de partners om mee te bewegen en mee te denken. Men wil samen komen tot een 
gedeeld eigenaarschap. Daarbij zal de werkwijze en de manier waarop organisaties hun activiteiten 
aanbieden al wijzigen. Om hen de tijd en ruimte te geven om de werkwijze aan te passen aan de 
aanbevelingen, is het van belang dat zij inzicht krijgen in de rapportage. 
 
Iedereen die heeft meegewerkt (middels de 60 interviews) aan dit rapport voelt zich mede-eigenaar 
van de rapportage. Ook daarom is het raadzaam de rapportage beschikbaar te stellen. 
 
Kanttekeningen 
Deze zijn meegenomen in het raadsmemo. We verwijzen u naar de bijlage. 
 
Planning/Uitvoering 



 

 

Zie bijgaand raadmemo 
 
Bijlagen 
1. Adviesrapport Bouwstenen taalbeleid gemeente Noordoostpolder; 
2. Raadsmemo ‘Aanbieden Adviesrapport bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder en 
   schets vervolgproces. 
 


