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Inleiding

De fractie van het CDA in provinciale staten van Utrecht maakt zich zorgen om de inwoners van
Utrecht die functioneel analfabeet zijn. In Nederland zijn dit + 1,2 miljoen mensen.

De CDA-fractie ziet voor de aanpak van de alfabetisering een mogelijke rol voor de provincie, maar
de problematiek en de mogelijke aanpak daarvan zal eerst nader in beeld moeten worden gebracht.
Daarom heeft het CDA een initiatiefvoorstel voorbereid, dat is besproken in de commissie ZCW op 21
november en 19 december 2005. Daarin wordt gevraagd om een onderzoek: een kwantitatieve en
kwalitatieve beschrijving van de problematiek, een beschrijving van mogelijke oplossingen en een
verkenning van de rol die verschillende partners hierbij zouden kunnen spelen. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek kan, naar het oordeel van het CDA discussie plaatsvinden over de rol
die de provincie op dit terrein verder zou kunnen vervullen.  Naar aanleiding van de discussie in de
commissie ZCW wordt het college van GS nadrukkelijk uitgenodigd na te gaan of het CMO een rol bij
dit onderzoek kan vervullen.

Het initiatiefvoorstel is als toelichting bij dit voorstel opgenomen.

Ingevolge artikel 45, lid 3 van het Reglement van Orde van uw Staten, bepaalt uw vergadering op
voorstel van de voorzitter wanneer de indiener van het initiatiefvoorstel zijn voorstel mondeling kan
toelichten. Voorgesteld wordt daarvoor gelegenheid te bieden bij het begin van de inhoudelijke
behandeling van het agendapunt.
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Ontwerpbesluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 9 januari 2006;

Gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA;

Gelezen het besprokene in de vergadering van de commissie ZCW van 21 november 2005;

Gelet op het Reglement van Orde;

Besluiten:

Artikel 1.

Een vooronderzoek naar het analfabetisme in de provincie Utrecht te houden, waarin worden
opgenomen: een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de problematiek, een beschrijving van
mogelijke oplossingen en een verkenning van de rol die verschillende partners hierbij zouden kunnen
spelen.

Artikel 2.

Ten behoeve van dit onderzoek een bedrag van maximaal  € 50.000 ter beschikking te stellen.

Artikel 3.

Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken na te gaan of bij dit onderzoek het Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkelingen (CMO) een rol kan spelen.

Artikel 4.

De uitkomsten van het vooronderzoek te agenderen in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn,
alvorens tot verdere besluitvorming te komen..

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Onderwerp      Initiatiefvoorstel Alfabetisering.
Van H. R. A. L. Klein Kranenburg, statenlid CDA
Aan Provinciale Staten van Utrecht
Datum:           2-11-2005.

Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Utrecht

De aanleiding voor dit voorstel is de onlangs gehouden Wereldalfabetiseringsdag en de diverse presentaties van
de  Stichting Lezen en Schrijven. Kennisneming van het rapport “Kenniseconomie en Laaggeletterdheid” (
Universiteit Nyenrode) bracht de CDA-fractie op het idee dat de provincie met haar plan voor kenniseconomie
een bijdrage zou kunnen leveren aan het terugdringen van de  laaggeletterdheid in de provincie Utrecht.

In het coalitieakkoord wordt het belang van de kenniseconomie onderstreept en dat belang geldt ook die
tienduizenden die in onze provincie onvoldoende mee (kunnen) doen ten gevolge van hun achterstand.
Het in het voorstel bedoelde project sluit  aan op landelijk en Europees beleid, wil mensen betrekken bij de
samenleving en hun positie op de arbeidsmarkt versterken en hun sociaal maatschappelijk welzijn en daarmee
ook hun betrokkenheid op de samenleving als geheel.

Er zijn in Nederland + 1,2 miljoen mensen die functioneel analfabeet zijn: te weinig kunnen lezen / schrijven om
goed te functioneren in hun werk of noodzakelijke bijscholing te kunnen volgen. Velen van hen hebben werk!
Tot op heden zijn concrete Utrechtse cijfers niet beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor andere provincies.
De oorzaak is dat het een door velen verzwegen probleem is. Niet of niet voldoende kunnen lezen/schrijven is
een tekort waarover men niet spreekt en dat de betrokkenen vaak zeer goed kunnen verbergen.

Het Nyenrode rapport zet zeer gedegen uiteen wat er in een aantal bedrijven al is gebeurd, wat wel of niet goed
ging enz. Het maakt daarmee heel duidelijk dat er een arbeidspotentieel onbenut wordt en dat er veel schade
(verkeerde communicatie, onjuiste verwerking, gedeeltelijk fout uitgevoerd opdrachten enz. enz) ontstaat
tengevolge van de eerder genoemde problemen. Tevens is het van belang ons te realiseren dat de samenleving
digitaliseert wat aanvullende vaardigheden vereist waaraan analfabeten nog moeilijker voldoen.

Het CDA is van menig dat de provincie stimulerend en regisserend dient te zijn bij het vinden  van oplossingen
voor dit probleem. Echter, ook de volgende partners zijn van belang bij dit onderzoek en de mogelijke
oplossingen: kamer van koophandel, regionale onderwijscentra, schoolbegeleidingsdiensten, provinciale
afdelingen van MKB en VNO/NCW en de vakbeweging

Het door ons bedoelde onderzoek moet inzicht geven in /antwoord geven op de volgende kwesties:
1. De kwantitatieve en kwalitatieve situatie: om hoeveel mensen gaat het en wat hebben zij nodig.
2. Welke oplossingen zijn  mogelijk
3. Met welke partners is samenwerking wenselijk is.

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een advies opgesteld.
Dit advies wordt ter bespreking en advisering aan de commissie  ZCW voorgelegd en daarna ter finale
besluitvorming aan Provinciale Staten.

Vervolgens wordt op basis van het advies door te selecteren opdrachtnemers een plan van aanpak  gemaakt.

Gehoord de bespreking in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn, gekenmerkt door een positieve stellingname,
stelt de fractie van het CDA aan Provinciale Staten van Utrecht voor:
1. het genoemde onderzoek te laten uitvoeren
2. daarvoor maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen
3. het college van GS te vragen of bij de verdere uitvoering van dit onderzoek het CMO  een

rol zou kunnen spelen
4. gezien de aard van het onderwerp- bestrijding functioneel analfabetisme- de uitkomsten van het

 onderzoek ter  bespreking te agenderen in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn.


