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AMENDEMENT 2021-09-19
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0004660
Onderwerp: Taalbeleid 2021 ‘Taal de sleutel tot de maatschappij’ - functie Taalpunt
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-09-2021,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het taalbeleid wordt herzien;
2. er in het taalbeleid gesproken wordt over het instellen van een taalpunt;
3. in het taalbeleid staat dat de betrokken medewerkers met betrekking tot laaggeletterdheid
geschoold moeten worden;
4. we in het beleidsplan sociaal domein hebben vastgesteld één centraal punt, het sociaal loket
hebben ingesteld om onze inwoners met zo breed mogelijke problematiek te ondersteunen;
5. taalproblemen vaak niet op zichzelf staan, maar vaak samenvallen met andere problematiek;
6. Noordoostpolder relatief een hoog percentage laaggeletterde inwoners heeft,
van mening dat
1. een samenwerking van partijen binnen het taaldomein erg waardevol is binnen onze gemeente;
2. er een sociaal loket in het gemeentehuis is ingericht om inwoners integraal van dienst te
kunnen zijn;
3. het sociaal loket verschillende expertises bundelt om inwoners en professionals met een vraag
te begeleiden bij het vinden van een antwoord;
4. het sociaal loket ook de plek is van waaruit doorverwezen moet worden naar de juiste instanties
op het gebied van laaggeletterdheid en taalachterstanden;
5. het sociaal loket de plek is waar alle doelgroepen uit de samenleving binnenkomen;
6. de medewerkers van het sociaal loket goed in positie moeten worden gezet om
laaggeletterdheid te herkennen en daarnaast kennis moet hebben van het aanbod en adequaat
moet kunnen doorverwijzen,
aesluit het voorstel als volgt aangepast vast te stellen:
Bestaande tekst
Nieuwe tekst
(pag. 25)
Er is eenmalig incidenteel budget beschikbaar in
2021. In 2021 is €15.124, nog niet besteed.
Er is eenmalig incidenteel budget beschikbaar in
2021. In 2021 is €15.124, nog niet besteed.
We zijn van plan dit budget voor extra
scholing van onze medewerkers van onder
We zijn van-plan-dit-budget als incidentele
andere het sociaal loket in te zetten, zoals
impuls in te zetten voor het realiseren van het
beschreven op pagina 20 bij 4.2.1. Hierdoor
taalpunt.
zijn alle betrokkenen bij laaggeletterdheid
(medewerkers zorg en welzijn, huisartsen,
praktijkondersteuners, werkgevers,
klantmanagers, sociaal team) eerder dan in
2023 in staat om laaggeletterdheid te
herkennen.
4.1.1: Wat willen we bereiken?
Voorop staat de vraag van de inwoner. Daarbij
zoeken we het meest geschikte aanbod om naar
door te verwijzen, die het meest aansluit bij de
behoefte van de taalvrager. Binnen het
gezamenlijke taalpunt moet gewerkt worden aan
het (campagnematig) bereiken van de
doelgroepen die in aanraking komen met taal-
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en digitaliseringsproblemen en het bieden van
concreet perspectief om deze tegen te gaan.
De medewerkers van het Sociaal Loket
verwijzen actief door naar het taalpunt als het
vragen betreft die daar thuis horen. En
andersom kan het taalpunt doorverwijzen naar
het Sociaal Loket

en digitaliseringsproblemen en het bieden van
concreet perspectief om deze tegen te gaan.
De medewerkers van het Sociaal Loket
verwijzen actief door naar het taalpunt als het
vragen betreft die daar thuis horen. En
andersom zal het taalpunt doorverwijzen naar
het Sociaal Loket bij vragen die niet taalgerelateerd zijn.
Toevoegen aan 4.4.5.:
Alle beoogde resultaten zullen na 1 jaar
geëvalueerd worden. Wanneer eerder
knelpunten gesignaleerd worden zal de raad
hierover geïnformeerd worden.
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