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Titel : Initiatiefvoorstel alfabetisering CDA-fractie

Advies van de commissie:

Vanuit de fractie van het CDA bracht de heer Klein Kranenburg in november een initiatiefvoorstel in
om, na een beperkt vooronderzoek, structureel een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen voor
projecten ter ondersteuning van het arbeidspotentieel dat op dat moment als functioneel analfabeet
moet worden beschouwd

Vanuit de commissie werd in november het voornemen voor een vooronderzoek ondersteund. Pas op
basis van de uitkomsten daarvan zou de discussie moeten worden gevoerd over een bredere aanpak,
zoals door het CDA bepleit. De CDA-fractie zou het voorstel in deze zin nader uitwerken tot een PS-
voorstel.
De commissie vroeg in november helder aan te gegeven voor welke onderdelen de provincie als
probleemeigenaar kan worden beschouwd, zowel op de terreinen van ZCW (bestrijding functioneel
analfabetisme in het kader van de sociale agenda) als de terreinen van IME (kenniseconomie), en op
welke wijze met ander partners samenwerking zal worden gezocht. Daarbij werd ook gewezen op een
mogelijke rol van het CMO. De commissie vond een onderzoek naar oorzaken van het functioneel
analfabetisme te ver gaan. Er is geen behoefte aan sociologische analyses, wel aan een beschrijving
van de omvang van het probleem en van mogelijke acties waaraan de provincie een nuttige bijdrage
kan leveren.

Deze opmerkingen uit de novembervergadering zijn verwerkt in het voorstel dat nu in december aan
de commissie werd voorgelegd. Vanuit de commissie werd gevraagd om bij de uitvoering van het
onderzoek, de relatie te leggen naar het “aanvalsplan laaggeletterdheid 2006-2010” van het ministerie
van OCW en naar de activiteiten van gemeenten op dit terrein. Ook werd vanuit de commissie
nogmaals aangegeven dat enerzijds de economische kant van het probleem in beeld moet komen en
dus de commissie IME erbij betrokken moet worden en anderzijds dat die economische kant niet
allesoverheersend mag worden en de sociale kant in beeld blijft. De fractie van Groen Links geeft aan
dat wat hen betreft de financiering beter uit de sociale agenda zou kunnen komen. De opstellers vanuit
het CDA zullen zich nog nader bezinnen op de financiering, maar zij gaven aan dat al voorzien is in
dekking vanuit het rekeningsoverschot 2005..

De commissie ZCW kon zich derhalve vinden in het initiatief voorstel, dat kan worden geagendeerd
voor de  vergadering van provinciale staten van 9 januari.
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