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Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u, mede namens onze partners ROC Friese Poort en Carrefour 

het vaststellingsverzoek 2019 en de begroting en subsidieverzoek 2020 aan.  

Dit verzoek ondersteunen wij met de bijgevoegde stukken: 

1. De inhoudelijke verantwoording en jaarcijfers 2019 

2. De financiële verantwoording 2019 

3. Het plan van aanpak 2020 

4. De begroting 2020 

 

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 17.320 

Het resultaat is beïnvloed door de latere startdatum van de taalmakelaar.  

 

Aanstelling taalmakelaar 

Met uw goedkeuring is in 2019 een taalmakelaar aangesteld. In het plan van 

aanpak 2019 en de begroting voor dat jaar is de inzet van de taalmakelaar 

opgevoerd. In overleg met u is een opdracht geformuleerd en is besloten dat de 

taalmakelaar contractueel wordt verbonden aan FlevoMeer Bibliotheek met een 

opdracht tot eind 2020. De taalmakelaar doet o.a. onderzoek naar het netwerk 

van taalaanbieders en de behoeften bij inwoners (NT1 en NT2) ten behoeve van 

een sterk taalnetwerk waar Huis voor Taal deel van uitmaakt. De conclusies en 

aanbevelingen zijn belangrijke input voor het op te stellen integraal taalbeleid 

door de gemeente Noordoostpolder.   

 

De taalmakelaar heeft een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2020. Er 

is sprake van een doorlopende opdracht van 2019 naar 2020. In 2019 is sprake 

van onderbenutting van de toegekende subsidie en de begroting 2020 sluit met 

een tekort.  

 

Verzoek 

1. In verband met de contractuele verplichting die is aangegaan met de 

aanstelling van een taalmakelaar verzoeken wij u het resultaat 2019 te 

bestemmen voor Huis voor Taal / taalmakelaar 2020. Daarmee kan het 

tekort op de begroting 2020 dat wordt veroorzaakt door de inzet van de 

taalmakelaar gedekt worden. Onderbenutting en tekort worden veroorzaakt 

door de aanstelling van de taalmakelaar. De accounthouder van de gemeente 
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is op de hoogte van deze onderbenutting. Dit verzoek is medio 2019 met 

hem afgestemd. 

 

2. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak 2020 vragen wij u een bijdrage 

beschikbaar te stellen van € 84.000.  

 

Huis voor Taal Aanpak 

Huis voor Taal is een belangrijke samenwerking en schakel in het taalnetwerk in 

Noordoostpolder. De samenwerkende organisaties zetten zich op professionele 

wijze in voor de aanpak van geletterdheid. Zij werken vanuit de behoeften, de 

leerwens van de deelnemers. Effectmeting en de kwaliteit van (samen)werken 

zijn belangrijke aspecten in de werkwijze en de doorontwikkeling daarvan. 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 en de bundeling van competenties 

en de contacten in het landelijke netwerk. Het inhoudelijk verslag 2019 geeft u 

een goed inzicht in de ontwikkelingen en de behaalde resultaten.  

Wij halen er ook een zorgpunt uit. De nieuwe instroom in 2019 is lager dan 

verwacht, 37 i.p.v. 50 nieuwe deelnemers. Dit kan meerdere redenen hebben, 

maar een belangrijke factor lijkt de beperkte capaciteit, c.q. de beschikbare inzet 

van vrijwilligers te zijn. Dit baseren wij op het feit dat zich een wachtlijst heeft 

gevormd van 22 potentiële deelnemers.  

We zullen dit nader onderzoeken en er voor zorgen dat de wachtlijst verdwijnt. 

 

Resultaten 

 In 2020 worden 50 nieuwe deelnemers bereikt die aanwijsbare nieuwe 

(taal)vaardigheden leren, zodat zij zich zelfstandiger kunnen redden in de 

samenleving.  

 De integrale werkwijze voor registratie, monitoring en effectmeting is 

geïmplementeerd en toegankelijk voor de Huis voor Taal partners.  

 Vrijwilligers en professionals krijgen jaarlijks training en intervisie. 

 Er is één poortfunctie gerealiseerd, zodat inwoners snel met hun 

leervragen geholpen kunnen worden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en zien met 

belangstelling uit naar uw reactie. Uiteraard zijn we bereid een nadere 

toelichting te geven.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Jan Gommer 

Directeur-bestuurder 
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