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Onderwerp: Subsidie Huis voor Taal
Voorgesteld besluit
1 De subsidie aan Flevomeer Bibliotheek over 2019 vaststellen op € 66.680;
2 Het teveel betaalde bedrag ad € 17.320 over 2019 niet terugvorderen, maar voor het tijdvak 2020
incidenteel verlenen aan Flevomeer Bibliotheek voor het project Huis voor taal 2020
(taalmakelaar);
3 Een subsidie over 2020 verlenen van € 101.320 aan FlevoMeer Bibliotheek voor het project Huis
voor Taal;
4 De subsidie bevoorschotten in twee gelijke termijnen van € 42.000 in juni en oktober 2020;
5 De raad informeren.
Inleiding
Huis voor Taal is een samenwerkingsproject van FlevoMeer Bibliotheek, Welzijnsgroep Carrefour en
ROC Friese Poort. Zij gebruiken de expertise van de Stichting Lezen en Schrijven.
Het gaat hier om het informele aanbod vanuit de doelstellingen van de WEB (Wet Educatie en
beroepsopleidingen). Het aanbod is laagdrempelig en wordt gegeven door hiervoor opgeleide
vrijwilligers in een informele setting.
Doelstelling
Aanpak laaggeletterdheid door het bevorderen van taal- en digitale vaardigheid van inwoners en
daarmee de zelfredzaamheid van inwoners.
Argumenten
1.1 De subsidie 2019 kan worden vastgesteld
De verantwoording past binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onze
Algemene subsidieverordening (Asv). De aanvragen zijn daaraan getoetst en in orde.
1.2 De subsidie voor 2019 is goed besteed
Huis voor Taal helpt inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen die een vraag
heeft, of mee wil doen of wil helpen met Huis voor Taal, is van harte welkom. In 2019 waren er 92
actieve deelnemers en 27 taalgroepen. Er zijn 34 actieve vrijwilligers betrokken bij Huis voor
Taal. En er is een taalmakelaar aangesteld. U verleende in 2019 subsidie om de kosten van deze
activiteiten te betalen. Uit de jaarcijfers 2019 blijkt dat het bedrag inderdaad daaraan is besteed.
2.1 Een deel van de kosten voor de taalmakelaar komen in 2020 i.p.v. 2021
De taalmakelaar is later aangesteld. Daarom is er minder subsidie besteed.
Het niet bestede deel 2019 wordt ingezet in 2020. Dan kan de taalmakelaar de afgesproken
werkzaamheden uitvoeren.
3.1 Huis voor Taal voorziet in een behoefte
Meedoen in de huidige Nederlandse samenleving vraagt van inwoners dat zij zowel de
Nederlandse taal als digitale vaardigheden voldoende beheersen.
In het netwerk Huis voor Taal komen activiteiten en expertise op het gebied van leren,
ontwikkelen en meedoen in het sociale en non-formele leren, samen. De leerwens van de
deelnemer staat hierbij centraal. Landelijk is ongeveer 15% van de samenleving is laaggeletterd.
3.2 Huis voor Taal is een belangrijke schakel in het taalnetwerk in Noordoostpolder

De samenwerkende organisaties zetten zich op professionele wijze in voor de aanpak van
geletterdheid. Ook in 2020 werken zij vanuit de behoeften en de leerwens van de deelnemers.
Effectmeting en de kwaliteit van (samen)werken zijn belangrijke aspecten in de werkwijze.
Huis voor Taal legt verbindingen met de netwerkpartners in het verzorgingsgebied
Noordoostpolder en in het land, zoals met Stichting Lezen en Schrijven. De kracht van Huis voor
Taal is de samenwerking, de bundeling van competenties en de contacten in het lokale en
landelijke netwerk.
3.3 De taalmakelaar doet onderzoek
Aan Huis voor Taal is een taalmakelaar verbonden. De taalmakelaar is in augustus 2019 gestart.
De taalmakelaar doet onderzoek naar het netwerk van taalaanbieders en de behoeften bij
inwoners. Het onderzoek wordt in mei 2020 opgeleverd. De resultaten van het onderzoek komen
in het integraal taalbeleid Noordoostpolder. De taalmakelaar werkt daarnaast aan de opdracht om
het Huis voor Taal door te ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op de veranderopgave inburgering,
zelfredzaamheid, het versterken van lokale “taal” infrastructuur en de mogelijkheden voor een
integraal taalakkoord Noordoostpolder. De taalmakelaar rondt 1-1-2021 de werkzaamheden af.
3.4 De subsidieverlening 2020 is hoger dan het subsidieplafond 2020
Voor iedere subsidieregeling is een plafond vastgesteld. Voor Huis voor Taal is dit € 84.000.
Flevomeer Bibliotheek heeft gevraagd om de niet bestede subsidie 2019 te mogen besteden in
2020. U besluit positief omdat de taalmakelaar het onderzoek kan uitvoeren en de
werkzaamheden kan afronden.
3.5 Het gaat om maatschappelijke kosten
Deze activiteiten dienen een algemeen belang. Het is daarom redelijk dat degene die activiteiten
uitvoeren daar subsidie van de gemeente voor krijgen.
3.6 Er is budget beschikbaar
Voor het verlenen van deze subsidies is budget beschikbaar gesteld in de programmabegroting
2020-2023.
3.7 De subsidie kan worden verleend
Deze subsidie past binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onze
Algemene subsidieverordening (Asv). De aanvragen zijn daaraan getoetst en in orde.
3.8 De steunmaatregelen van college zijn van toepassing
U heeft besloten dat niet wordt gekort op de subsidiebedragen omdat activiteiten deels of niet
door kunnen gaan vanwege Corona. Subsidies zorg en welzijn worden doorbetaald. De
taalmakelaar behaalt echter wel de beoogde doelstellingen.
4.1 U neemt het bevoorschottingsbesluit op basis van de ASV
Volgens de ASV kunt u in één termijn of in meerdere termijnen de subsidie bevoorschotten.
Vanwege de hoogte van de subsidie is gekozen voor de twee termijnen. De aanvragers krijgen
verspreid de subsidiemiddelen, zo kunnen zij aan hun betalingsverplichtingen voldoen.
4.2 De bevoorschotting is lager dan de verlening
In de verlening 2020 is de niet bestede subsidie 2019 opgenomen. Dit bedrag is al bevoorschot.
Gebruikelijk is om niet bestede subsidie terug te vorderen. Dat is nu niet nodig omdat het bedrag
onderdeel wordt van de verlening 2020.
5.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid
Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de financiële
kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is het
wenselijk om de raad op de hoogte te houden van deze subsidie.
Kanttekeningen
1.1 De instroom was lager dan verwacht
De nieuwe instroom in 2019 is lager dan verwacht, 37 i.p.v. 50 nieuwe deelnemers. Een van de
oorzaken kan zijn de beperkte capaciteit, c.q. de beschikbare inzet van vrijwilligers. Dit wordt

gebaseerd op het feit dat er een wachtlijst is 22 potentiële deelnemers. In 2020 wordt dit nader
onderzocht en de wachtlijst wordt opgepakt.
1.2+ De aanvragen zijn later ingediend
3.2 De Flevomeer Bibliotheek had langer nodig om de aanvraag tot vaststelling en verlening in te
dienen. Dit is in overleg gegaan. Dit is gebeurd op basis Algemene subsidieverordening (Asv).
Planning/Uitvoering
Na besluitvorming ontvangt de Flevomeer Bibliotheek de beschikking.
Bijlagen:
1. Aanvraag vaststelling 2019 en verlening 2020
2. Jaarcijfers 2019
3. Financieel verslag 2019
4. Plan van aanpak 2020
5. Begroting 2020
6. Beschikking vaststelling en verlening
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