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Geachte leden van de raad
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen november heeft u aangegeven het belangrijk te vinden dat de
aanpak van laaggeletterdheid verder verstevigd wordt.
Hieronder leest u één van de activiteiten die we ondernemen die hier aan moet bijdragen.
We hebben een subsidieregeling
vastgesteld
Deze subsidieregel is bedoeld om lokale organisaties aan te moedigen activiteiten te organiseren in de
Week van de Alfabetisering. Op deze rnanier hopen we dat organisaties zich bewust worden van het
onderwerp. En na gaan denken over wat ze zelf kunnen doen om mee te helpen aan het oplossen van dit
probleem. Dit is ook één van de doelstellingen in ons bestuursprogramma "Ruimte om te doen!".
We denken dat een subsidieregeling hieraan kan bijdragen.
Eén van de voorwaarden is niet alleen het organiseren van een activiteit die een extra bijdrage levert aan
onze aanpak. En ook dat er over de activiteit gecommuniceerd wordt. Zodat er in de Week van de
Alfabetisering op verschillende manier extra aandacht is voor het onderwerp. De regeling is opgenomen
in het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden.
We beseffen ons dat met alleen een subsidieregeling we er niet zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat
mogelijke aanvragers de regeling ook kennen. Daarom gaan we via verschillende communicatiemiddelen,
onderwijs, organisaties en werkgevers uitnodigen gebruik te maken van de regeling. Ook uw raad kan
hieraan een bijdrage leveren. Door in uw contacten aandacht voor het onderwerp te vragen. En partijen
te wijzen op deze regeling en de mogelijkheden bij het Taalpunt.
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de uitvoering.
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