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Motie laaggeletterd heid

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 12 november 2014.

Gelezen:

- De antwoorden in de brief van GS van 30 oktober 2OI4 op de schriftelijke vragen over

laaggeletterdheid;

- De ingekomen brief van Biblionet Drenthe vanT november 2014 over

laaggeletterdheid naar aanleiding van het werkbezoek van Statenleden op 4

november, waarin onder meer wordt gewezen op planvorming voor de doelgroep

volwassenen vanaf 1-8 jaar.

Constaterende dat:

- Er in de provincíe Drenthe naar voorzichtige schatting 50.000 inwoners (10,2%l zijn

die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen;

- Dit een groot probleem vormt voor de betreffende personen in een tijdsgewricht

waarin het appèl op zelfredzaamheid 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;

- Veel laaggeletterden zich hiervoor generen en moeite hebben hiervoor aandacht

en/of hulp te vragen.

Overwegende dat:
- Er ondanks provinciale en gemeentelijke inspanningen nog geen concrete gegevens

en/of resultaten over de situatie in Drenthe zijn te benoemen;

- De grote aantallen laaggeletterden in Drenthe de kans moeten krijgen tot het

verbeteren van hun situatie en het verkrijgen van meer mogelijkheden voor

deelname aan het maatschappelijke gebeuren;

- De provincie en gemeenten in het kader van de decentralisaties steeds betere

mogelijkheden krijgen om de groep laaggeletterden te traceren.



Dragen het College op:

- ln verband met de werkzaamheden van het Drenthe en Alfa College in het tra¡nen

van medewerkers van diverse organisaties de bijdrage van de provincie van

€ 25.000,= na L meí 2015 te continueren voor nog een jaar;

- Een werkbezoek te organiseren aan de gemeente Hoogeveen, aangezien deze

gemeente met financiële steun van de provincie de laatste jaren actief inzet heeft

gepleegd om hier een slag te maker¡¡

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA: M

r5

/

frotL,. CDR

c [.*tro


