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Agendapunt: BV15, Perspectiefnota 2017-2020 

Onderwerp: Laaggeletterdheid bij de gemeente Ede 

De gemeenteraad van Ede, bijeen op 30 juni en 7 juli 2016, 

constaterende dat: 
er in Ede duizenden inwoners zijn die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of 
digitale vaardigheden; 
uit (landelijk) onderzoek blijkt dat 65% van deze laaggeletterden autochtoon is; 
dit een groot probleem vormt voor de betreffende personen in een tijdsgewricht waarin een 
appèl op zelfredzaam heid en eigen kracht steeds groter wordt; 
de vele vormen van steeds sneller wordende communicatie en de digitalisering deze 
personen op nog grotere afstand van de maatschappij zetten; 
veellaaggeletterden zich schamen en moeite hebben hiervoor aandacht en/of hulp te vragen; 
er een direct verband bestaat tussen laaggeletterdheid en financiële problemen; 

overwegende dat: 
de grote aantallen laaggeletterden in Ede de kans moeten krijgen tot het verbeteren van hun 
situatie en het verkrijgen van meer mogelijkheden voor deelname aan het maatschappelijk 
gebeuren; 
de gemeente door de decentralisatie en de sociale wijkteams steeds betere mogelijkheden 
krijgt om de groep laaggeletterden te traceren; 
het Bondgenootschap Geletterdheid in december 2015 opgericht is ; 
bondgenoten zoals gemeentelijke, onderwijskundige en andere professionals samen met tal 
van vrijwilligers zich inzetten voor de ontwikkeling en ondersteuning van laaggeletterden; 
Het Taalhuis in september a.s. gestart wordt en naar verwachting snel resultaat zal hebben; 

verzoekt het college: 
de groep laaggeletterden als belangrijke doelgroep te benoemen in beleidsstukken met 
daarbij speciale aandacht voor de autochtone burgers; 
de bondgenoten op het gebied van laaggeletterdheid toe te rusten met deskundigheid in het 
traceren, bespreekbaar maken en doorgeleiden naar passende en resultaatgerichte 
activiteiten; 
faciliteiten te reserveren en zo nodig beschikbaar te stellen voor de verdere uitbreiding van de 
infrastructuur rond geletterdheid; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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