
 

Motie: ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ 

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op [10-07-2019], behandelende de Jaarstukken 

2018; 

Overwegende dat: 
 

• Laaggeletterdheid onze inwoners op grote achterstand zet op allerlei gebieden zoals onderwijsprestaties 
en de arbeidsmarkt. In de huidige Nederlandse kenniseconomie het onvermogen om goed te kunnen 
lezen, schrijven en/of rekenen vaak direct de welvaart raakt van mensen. In veel gevallen resulteert dit in 
minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden. 

• We de ambitie hebben dat iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden in 2025 goed kan lezen en 
schrijven.  

• Het ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid Leeuwarden’ uit 2016 gedateerd is en moet worden herschreven. In 
dit plan vijf actiepunten beschreven en uitgewerkt waren en ook de ambitie was uitgesproken om 
laaggeletterdheid voor onze inwoners te reduceren naar 10%, maar dat het amper zichtbaar is of deze 
doelstellingen behaald zijn.   

• We nu zo snel mogelijk met een goed integraal en coherent aanvalsplan laaggeletterdheid moeten komen 
voor de gemeente Leeuwarden om het groeiende percentage laaggeletterden te laten dalen. De doelen 
die gesteld zijn in de jaarstukken opgenomen moeten worden in het nieuwe te schrijven aanvalsplan 
laaggeletterdheid.   

 
Constaterende dat: 
.  

• De gemeente Leeuwarden vanaf 2020, in haar rol als centrumgemeente, meer verantwoordelijk wordt 

voor de aanpak van laaggeletterdheid. (Zie kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: 

vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’, 18 maart 2019) 

• Er meer dan 2.5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn. Volgens de meest recente berekening 
de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar bedragen. 

• Uit nieuw onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat 34 tot 44% van de schoonmakers, 
hulpkrachten in de bouw, industrie en landbouw en keukenhulpen laaggeletterd is. Ook blijkt dat per jaar 
ongeveer 3500 leerlingen de basisschool onvoldoende taalvaardig verlaten. Ongeveer 18% van de 
jongeren op hun veertiende laaggeletterd is. 

• De SER de politiek oproept meer te investeren in de aanpak van laaggeletterdheid.  

Verzoekt het college: 
 

• In het najaar van 2019 met een evaluatie aan de raad te komen van de vijf belangrijkste actiepunten en 
de ambities die naar voren kwamen uit het ‘Aanvalsplan 2016’. 

• Op basis hiervan met een nieuw integraal aanvalsplan laaggeletterdheid te komen voor alle mensen van 
0 tot 100 voor de gemeente Leeuwarden, die beter aansluit op de actuele ontwikkelingen, waaronder 
digitale laaggeletterdheid.   

• Dit nieuwe aanvalsplan laaggeletterdheid begin 2020 aan de raad te presenteren.   
 
En gaat over tot de orde van de dag,  
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