
 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 21.0000810 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling  4 2 maart 2021 RGI Hafkamp 

 
Portefeuille: Wijnants 
 
Onderwerp: vaststellen subsidie Huis voor Taal NOP 2020 
 
Voorgesteld besluit 
1. De structurele subsidie aan Huis voor Taal NOP 2020 vaststellen op € 84.000; 
2. Het incidentele deel van de subsidie aan Huis voor Taal NOP 2020 vaststellen op € 17.320; 
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Huis voor Taal (HvT) is een samenwerkingsproject van FlevoMeer Bibliotheek, Welzijnsgroep 
Carrefour en ROC Friese Poort. De FlevoMeer Bibliotheek is penvoerder. 
Huis voor Taal is het non-formele aanbod vanuit de doelstellingen van de WEB (Wet Educatie en 
beroepsonderwijs). Het aanbod bestaat uit alfabetisering (NT1), Nederlands als Tweede Taal (NT2) en 
digitale vaardigheden. 
De subsidie aan Huis voor Taal maakt onderdeel uit van de SISA-verantwoording voor rijksmiddelen. 
We ontvangen de rijksmiddelen voor de WEB via een specifieke uitkering via de contactgemeente 
Almere en dienen deze voor 1 april 2021 aan gemeente Almere te verantwoorden. 
De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek: single 
information, single audit. 
De verantwoordingsstukken maken, met de vaststellingsbeschikking, deel uit van de SiSa-
verantwoording. 
 
Beleidsreferentie: 

- Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
- Subsidie verleningsbeschikking Huis voor Taal 2020 

 
Doelstelling 
Het terugdringen van laaggeletterdheid onder Nederlands sprekenden en anderstalige inwoners en 
het bevorderen van de taal- en digitale vaardigheid. 
Het maatschappelijk effect is dat inwoners zelfstandig hun weg kunnen vinden in de maatschappij, 
zodat de participatiegraad en de zelfredzaamheid worden verhoogd 
 
Argumenten 
 
1.1. en 2.1. De subsidie over 2020 was eenmalig hoger en een deel van de subsidie was incidenteel 
 
Huis voor Taal NOP ontvangt normaal gesproken vanuit de WEB-middelen die we van het Rijk 
ontvangen jaarlijks € 84.000.  
Omdat de taalmakelaar in 2019 pas later in dienst is gekomen dan was voorzien, had HvT een deel 
van de hiervoor bedoelde subsidie, namelijk € 17.320, in dat jaar niet besteed.  
In april 2020 heeft u onder meer besloten de subsidie over 2019 die hierdoor te veel is betaald niet 
terug te vorderen, maar voor het tijdvak 2020 incidenteel te verlenen aan HvT. 
Daardoor was de subsidie over 2020 niet het reguliere bedrag van € 84.000, maar € 101.320, de 
incidentele subsidie van € 17.320 meegerekend.  
De subsidie is in zijn geheel besteed, maar u moet de onderdelen apart vaststellen. 
 
1.2. De subsidie is goed besteed, maar door de Coronamaatregelen was het bereik lager 
 
De Coronamaatregelen en de sluiting van de fysieke bibliotheek –waar 18 van de 21 lesgroepen 
bijeen kwamen- zijn van grote invloed geweest op de HvT-activiteiten. De gevolgen waren zichtbaar, 



omdat hierdoor de continuïteit ontbrak. Als gevolg daarvan zijn er minder deelnemers bereikt. Ook 
waren er minder vrijwilligers inzetbaar. Wel is het contact onderhouden met de deelnemers en de 
vrijwilligers via Facebook, e-mail en telefonisch. Op momenten dat het weer kon zijn kleine groepjes 
aan het werk gegaan. De lockdown zorgde echter ook voor nieuwe initiatieven, zoals het Digi-Taalhuis 
en het Platform Vrijwilligers HvT. Van 7 april 2020 tot 9 juni 2020 werd online les gegeven en hielden 
de docenten telefonisch contact met de cursisten. 

 
In 2020 waren er 45 deelnemers voor de taallessen. Dat waren er in 2019 nog 92. Het aantal groepen 
daalde van 27 in 2019 naar 21 in 2020. 
Voor programma’s voor het verbeteren van de digitale vaardigheden zijn er in 2020 27 deelnemers 
bereikt in 2020. Dat waren er het jaar daarvoor ook 27. 

 
U verleende over 2020 subsidie om de kosten van deze activiteiten te betalen. U nam in de 
subsidiebeschikking als voorwaarde op dat er 50 nieuwe deelnemers bereikt zouden worden. Dat 
resultaat is niet behaald.  
Andere resultaten wel, zoals de start met het monitorsysteem en de training van vrijwilligers en 
professionals. 
De poortfunctie (Taalpunt) wordt pas in 2021 gerealiseerd. Dat is later mondeling zo afgesproken, 
omdat u HvT de gelegenheid wilde geven de plannen hiervoor aan te laten sluiten bij het in 2021 nog 
vast te stellen Integrale Taalplan. 
 
1.3 De steunmaatregelen van het 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 worden doorbetaald en bij de vaststelling wilt u coulant zijn 
als vanwege deze externe omstandigheid minder resultaten zijn behaald. 
Daarom adviseren wij u geen consequenties te verbinden aan de daling van het aantal activiteiten en 
aantal bereikte deelnemers. 
U vermeldt dit expliciet in bijgaande vaststellingsbeschikking.  
 
1.4 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 werkten zij vanuit de behoeften en de leerwens van de deelnemers. 
Effectmeting en de kwaliteit van (samen)werken waren belangrijke aspecten in de werkwijze. 
Huis voor Taal legde de verbindingen met en tussen de netwerkpartners in het verzorgingsgebied 
Noordoostpolder. Ze was vertegenwoordigd in het Platform Nieuwe Nederlanders en in verschillende 
werkgroepen die de gemeente adviseren over de invoering van de nieuwe Wet inburgering. 
De kracht van Huis voor Taal is de samenwerking, de bundeling van competenties en de contacten in 
het lokale en landelijke netwerk, zoals met Stichting Lezen en Schijven. 
 
2.2. De opdracht van de Taalmakelaar maakte onderdeel uit van de subsidie 
 
De Taalmakelaar heeft een onderzoeksrapport opgeleverd over het taalaanbod in de Noordoostpolder 
en maakte de taalbehoefte inzichtelijk. In haar onderzoeksrapport deed ze aanbevelingen voor 
verbetering. U heeft dit rapport gebruikt om verder te spreken met de aanbieders en de raad als input 
voor het op te stellen Taalbeleid. Deze heeft ze in de maanden daarna gepresenteerd en toegelicht.  
De Taalmakelaar was eind 2020 klaar. Het onderdeel van de subsidie voor de werkzaamheden van 
de Taalmakelaar zijn goed besteed. 

 
2.3. De subsidies over 2020 kunnen 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. Zoals al 
aangegeven geeft u in de vaststellinsgbeschikking aan dat u geen consequenties verbindt aan het niet 
behalen van een deel van de resultaten die HvT moest bereiken met de verleende subsidie. 
 
3.1. De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 



Het verstrekken 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 de vaststelling van deze subsidie. 
 
Kanttekeningen 
 
1. Er is een minimale afwijking  
 
Uit de financiële verantwoording blijkt dat HvT € 1 niet heeft aangewend. Omdat het om slechts om 
een te verwaarlozen bedrag gaat, adviseren we u de subsidie toch vast te stellen conform de 
verlening, ondanks het gegeven dat HvT € 84.000 + € 17.319 heeft verantwoord. U maakt daar voor 
de volledigheid wel melding van in de vaststellingsbeschikking. 
 
Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming ontvangt de FlevoMeer Bibliotheek de vaststellingsbeschikking. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief vaststellingsverzoek van de FMB; 
2. Inhoudelijk jaarverslag Huis voor Taal 2020; 
3. Financiële verantwoording Huis voor Taal 2020; 
4. Uitgaande vaststellingsbeschikking. 


