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Samenvatting van onze notulen van 13 juni 2019
In deze vergadering heeft de Adviesraad uitleg gehad over het werk van het Taalhuis en de plannen
van de gemeente m.b.t. laaggeletterdheid. Maar liefst 1 op 6 mensen is functioneel laaggeletterd,
dat wil zeggen dat zij onvoldoende kunnen lezen en schrijven om zich te kunnen redden in het
dagelijks leven. Er ligt dus een flinke uitdaging. Er is op dit moment wel al veel aanbod om mensen
te helpen de taal (beter) te leren beheersen. Dit aanbod bereikt echter vooral de mensen van nietNederlandse achtergrond. Nederlanders die laaggeletterd zijn, zijn enorm moeilijk te bereiken.
Schaamte speelt daarbij een rol. Het Taalhuis heeft een campagne ontwikkeld in de hoop daarmee
meer mensen te bereiken, en ook vrijwilligers te trekken (het Taalhuis is opgezet vanuit het
Vrijwilligerspunt). Belangrijke bronnen om mensen te vinden zijn o.a. huisartsen, WerkSaam en
Schuldhulpverlening. Privacy speelt een rol in het wel of niet kunnen doorgeven van
laaggeletterdheid aan – bijvoorbeeld- het Taalhuis. Het Taalhuis probeert iedereen die bij hen
terecht komt een maatwerktraject te bieden. Voor de een is dat conversatieles met een taalmaatje,
voor de ander een scholingsaanbod gericht op werk. De gemeente werkt in SED-verband aan een
beleidsplan m.b.t. de aanpak van laaggeletterdheid. Hier zal de Adviesraad in een later stadium nog
over adviseren.
De Adviesraad is in deze vergadering ook geïnformeerd over het Lokaal Gezondheidsbeleid. De
gemeente zet hiermee vooral in op preventie, o.a. door het stimuleren van een gezonde leefstijl en
het ontmoedigen van roken, alcohol en drugsgebruik. V.w.b. jongeren wordt gefocust op een
gezonde leefstijl, preventie van alcohol en drugsgebruik, en ondersteuning van de psychische
gezondheid. Voor ouderen ligt de focus meer op de gezonde leefstijl, preventie van eenzaamheid,
en dementie (omgaan met, ondersteuning van mantelzorgers). Stede Broec werkt aan het predicaat
‘Dementievriendelijke Gemeente’. Ook de nieuwe Omgevingswet speelt een rol; de fysieke
leefomgeving is van belang voor een gezonde leefstijl. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid is een
‘paraplunota’, eronder hangen diverse uitvoeringsprogramma’s. Sommigen, zoals ‘In Control of
Alcohol & Drugs’ lopen al, anderen moeten nog vastgesteld worden. Afgesproken wordt dat de
Adviesraad op korte termijn met een advies over deze nota komt.
Er is ook nog kort gesproken over de visie op het sociaal domein die het college vóór 1 oktober aan
de gemeenteraad zou moeten aanbieden. Het is van belang om te weten wat de rol en de taken van
Stichting Welzijn hierin zouden moeten zijn, en hoe het college vindt dat die taken uitgevoerd
moeten worden. Via o.a. de ouderenbonden en de Seniorenraad komen signalen binnen dat het op
dit moment niet helemaal goed loopt.

Al onze adviezen zijn te lezen op https://www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad
Oudere adviezen vindt u in het Archiefweb http://stedebroec.archiefweb.eu/#archive

