GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente
Stadskanaal.

De oprichting van een Taalhuis is een samenwerking tussen meerdere partijen, die allemaal
hun eigen expertise, kennis en kunde inbrengen. De vaste samenwerkingspartners zijn: de
Stichting Lezen en Schrijven, het Noorderpoortcollege, Humanitas, Biblionet Groningen en
een welzijnsinstelling, in onze gemeente Welstad/Tinten.
Het verzoek om een Taalhuis op te richten, komt vanuit de gemeente. De gemeente neemt
vanuit opdrachtgeverschap de regierol op zich en zorgt voor draagvlak in het college en de
raad en maakt een Taalhuis onderdeel van haar beleid. Zij zorgt ook dat de vaste
samenwerkingspartners om de tafel komen en draagt zorg voor agenda en vaste
overlegmomenten met de samenwerkingspartners. Zij vormen met elkaar de stuurgroep.
In de taalhuizen die reeds opgericht zijn in 18 gemeenten binnen onze provincie hebben de
gemeenten een duidelijke regierol en hebben deze gemeenten dit in hun beleid opgenomen.
Het college wordt verzocht de hierna volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.
Vraag 1.
Hoe ziet het college zijn eigen regierol binnen het Taalhuis?
Vraag 2.
Wat is de stand van zaken betreffende het beleid van de gemeente in dezen?
De gemeente brengt de stuurgroep bijeen en zit deze voor. Ook zet de gemeente de eerste
stap bij het ontwikkelen van beleid. De gemeente maakt zich hard voor de laaggeletterde
inwoners van de gemeente. De gemeente draagt zorg voor financiering van de professionele
taalhuiscoördinator (wordt veelal gefinancierd vanuit WEB-gelden).
Vanuit een Taalhuis werken gemeenten aan het kabinetsbeleid Taal voor het Leven.
In Stadskanaal is momenteel geen Taalhuis zoals hierboven omschreven.
Vraag 3.
Waarom heeft u nog geen Taalhuis gerealiseerd?
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Vraag 4.
Hoe gaat de gemeente Stadskanaal de regierol op zich nemen en maakt zij de noodzaak van
een Taalhuis onderdeel van zijn beleid?
De WEB-gelden (de doelgroep is de niet inburgeringsplichtige volwassene van 18+) zijn voor
2018 al besteed.
Vraag 5.
Hoe denkt het college een professionele Taalhuiscoördinator toch te financieren?
De provincie Groningen telt 22 gemeenten. In drie gemeenten staat een taalhuis voor dit
voorjaar op stapel. De gemeente Stadskanaal (één van de grotere gemeenten in de
provincie) blijft als laatste gemeente een witte vlek op de provinciale kaart.
Vraag 6.
Wanneer denkt u het Taalhuis te realiseren?

Ingediend op 20 maart 2018
door
O.J. Dijkstra
raadslid ChristenUnie
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