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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 1 	november 2020 
Agendapunt 7  RV  Lokale Inclusieagenda 2020-2022 

Onderwerp: Inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 

Weet dat: 

'> 	Een volwassene die minder goed kan lezen en schrijven en/of rekenen last kan 
hebben om gewoon overal aan mee te doen 

> 	Dat dat onder andere komt omdat iedereen steeds meer "digitaal" handig moet zijn op 
een computer of mobieltje 

> 	Als men daar niet handig in is, dat invloed kan hebben op het vinden van een baan, 
mogelijk minder grip op geldzaken en minder gezond leven 

> 	In Nederland gemiddeld 12 % van de bevolking (ouder dan 16 jaar) moeite heeft met 
lezen en schrijven 

> 	In Leusden dat gemiddelde ook hoog ligt, namelijk 9% 
> 	En dat het grootste deel daarvan zit in de inwoners van ouder dan 55 jaar (met gezin, 

met en zonder werk) namelijk 22% en 14% 
> 	In Leusden al veel gebeurt om dit op te lossen 
> 	Gemeente Leusden het doel heeft dat iedereen kan meedoen 
> 	De gemeente beschrijft wat er allemaal al gebeurt en gaat gebeuren, bijvoorbeeld 

nadenken over het bereiken van mensen die nu nog niet meedoen 
> 	Maar de gemeente niet uitlegt wat men wil bereiken met al die (extra) activiteiten, 

bijvoorbeeld hoeveel van de groep 55+ ers met lees- en schrijfproblemen nu al 
worden bereikt en hoeveel nog niet; of en hoe zij beter of anders meedoen als zij 
digitaal handiger worden. 

Vraagt aan het college: 
> 	Wat voor resultaat zij graag wil bereiken met de activiteiten voor inwoners met taal- en 

leesproblemen 
> 	Met speciale aandacht voor de groep 55+ ers die laaggeletterd zijn (die wel / nog niet 

worden bereikt) 
> 	Die uitleg niet schriftelijk maar mondeling te doen, met natuurlijk wel een paar plaatjes 

met cijfers, in de eerste helft van 2021 in een Uitwisselingsvergadering 
> 	Die uitleg te geven samen met de Bibliotheek, Lariks, mensen die uit eigen ervaring 

kunnen spreken en bijvoorbeeld ook met Stichting Lezen en Schrijven 

en dat wij hierna verder kunnen met het volgende agendapunt. 
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