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Geachte heer Dijkstra,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld over het Taalhuis. In deze brief beantwoorden wij
uw vragen.
Vraag 1: Hoe ziet het college zijn eigen rol binnen het Taalhuis?
Antwoord: De gemeente heeft de regie genomen om samen met de

samenwerkingspartners te komen tot een Taalhuis in onze gemeente. De
samenwerkingspartners in Stadskanaal zijn: ROC Noorderpoort, Biblionet, de
Stichting Lezen en schrijven en Welstad.
Vraag 2: Wat is de stand van zaken betreffende het beleid van de gemeente in
dezen?
Antwoord: Onze gemeente kiest, zoals verwoord in haar collegebrief van 23

maartjl. voor de aanpak van laaggeletterdheid op drie niveaus. De nietschoolse begeleide individuele taaltraining in het Taalhuis is nog een
ontbrekende schakel in de lokale aanpak van Iaaggeletterdheid. Door met de
eerder genoemde partners samen te werken, werkt onze gemeente mee aan
het landelijk actieprogramma voor bestrijding en voorkoming van
laaggeletterdheid “Tel mee met Taal 2016-2018” en het “Masterplan Provincie
Groningen voor geletterdheid 2016-2018”.
Vraag 3: Waarom heeft u nog geen Taalhuis gerealiseerd?
Antwoord: Wij hebben onze regierol ten aanzien van de aanpak

laaggeletterdheid in eerste instantie gericht op activiteiten van ROC
Noorderpoort en Welstad. Als aanvulling daarop willen wij nu, op korte termijn,
een Taalhuis realiseren.
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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?
Antwoord: Voor de rol van de gemeente verwijzen wij u naar de collegebrief

van 23 maart ji. De aanpak van laaggeletterdheid inclusief het Taalhuis komt
onder meer terug in de nieuwe nota Gezondheid/Wmo en in de
Bibliotheekvisie.
Vraag 5: Hoe denkt het college een professionele Taalhuiscoördinator te
financieren?
Antwoord: De samenwerkingspartners hebben afgesproken in het overleg van

14 maart jI. dat voor de totstandkoming van het Taalhuis wordt uitgegaan van
gesloten beurzen.
Vraag 6: Wanneer denkt u het Taalhuis te realiseren?
Antwoord: In overleg met de samenwerkingspartners is gekozen voor een

officiële opening van het Taalhuis tijdens de week van de Alfabetisering (3 tot
en met 9september2018).
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Brouwer.
Haar telefoonnummer is 0599 631 631. Het e-mailadres is
gemeente@stadskanaal.nl.
Met vriendelijke groet,
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