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Uw referentienummer

Geachte heer Heijkoop,

Op 19 december jl. heb ik u en uw collega-wethouders uit de VNG commissie voor 
Zorg, Jeugd en Onderwijs gesproken over onze gezamenlijke ambities bij de 
aanpak van laaggeletterdheid. Ik waardeer de inspanningen van gemeenten zeer 
om samen met het kabinet op te trekken voor deze kwetsbare doelgroep. Ik ben 
daarom verheugd dat veel gemeenten voortvárend aan de slag zijn gegaan met 
het verder versterken van de regionale samenwerking en het vertalen van onze 
bestuurlijke afspraken naar een ambitieus regionaal programma.

Ik realiseer me dat de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus af 
te remmen ook gevolgen hebben voor uw regionale planvorming en de uitvoering 
van activiteiten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid. Scholen, 
bibliotheken en taalhuizen zijn gesloten. Cursusaanbieders merken dat de 
doelgroep soms moeite heeft om online lessen te volgen en 
vrijwilligersorganisaties vinden het lastiger om contact te onderhouden met hun 
deelnemers. Ook voor de coördinerende werkzaamheden van de 
centrumgemeenten leidt de huidige situatie tot uitdagingen en beperkingen.

In het overleg van 19 december jl. heb ik met u afgesproken dat de 
coördinerende gemeenten in de WEB-regio's mij uiterlijk medio 2020 een eerste 
versie van hun regionale programma voor de periode 2020-2024 zouden 
toesturen, gevolgd door een definitief plan voor het eind van het jaar. Ik stuur u 
deze brief om u te laten weten dat ik niet strikt zal vasthouden aan het 
inlevermoment van de eerste versie. Daarom verzoek ik wethouders van 
gemeenten die meer tijd nodig hebben om mij voor het zomerreces te informeren 
over een nieuwe streefdatum, die haalbaar is gegeven de regionale opgave en 
voortgang van de planvorming. Als uiterste datum voor het opleveren van het 
definitieve programma houd ik vooralsnog 31 december 2020 aan.
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Tot slot wil ik u laten weten dat ik ook kennis heb genomen van de vragen die bij 
u leven over de bestedingstermijnen van de WEB-gelden die de
centrumgemeenten ontvangen. Ik begrijp uw vragen en kom hier nog voor de 
zomer bij u op terug,,yŷ J

Met vriendelij

Tiderwijs, Cultuur en Wetenschap,de minister
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