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Gulpen-Wittem, 8 maart 2018 
 
Betreft: art. 37 Rvo – lidmaatschap bibliotheek voor deelnemers taalcafé  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders, 
 
Een afvaardiging van de gemeenteraad heeft op 7 maart 2018 een werkbezoek gebracht aan de 
stichting Leven naast de brouwerij in Gulpen. Fractie Franssen en het CDA Gulpen-Wittem zijn 
enthousiast en onder de indruk van de mooie resultaten die de vrijwilligers van leven naast de 
brouwerij weten te bereiken. Tijdens het werkbezoek is onder andere gesproken over het succesvolle 
taalcafé voor buitenlandse nieuwkomers in onze gemeente en omstreken. De resultaten zijn 
veelbelovend en veel deelnemers weten de moeilijke Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen.  
 
Met de aanstaande verbouwing van de toeristenkerk, verhuist het taalcafé voorlopig naar de 
bibliotheek in Gulpen. De tijdelijke verhuizing naar de bibliotheek in Gulpen biedt ook nieuwe kansen 
voor een verdere verbetering van het taalcafé.  
 
Van de initiatiefnemers begrepen wij dat er gesprekken zijn gevoerd met de bibliotheek en de 
gemeente om de deelnemers aan het taalcafé ook een lidmaatschap van de bibliotheek ter 
beschikking te stellen vanuit de onderwijsgelden die speciaal voor statushouders door de 
rijksoverheid ter beschikking worden gesteld. De deelnemers kunnen zo ook thuis vooral het 
Nederlands lezen verder verbeteren. Helaas begrepen wij van de initiatiefnemers dat de gemeente 
nog niet positief op hun verzoek heeft gereageerd en de deelnemers het vooralsnog moeten stellen 
zonder een lidmaatschap van de bibliotheek.  
 
De fracties Franssen en CDA willen u hierover de volgende vragen stellen: 

1. Bent u het met ons eens dat naast het Nederlands leren spreken, ook het leren lezen van 
Nederlands een belangrijk onderdeel vormt van het integreren in de Nederlandse 
samenleving? 

2. Bent u het met ons eens dat de goede resultaten die het taalcafé in Gulpen bereikt verder 
gestimuleerd en verbeterd moeten worden en dat het stimuleren van Nederlands lezen, hier 
een belangrijk onderdeel van uitmaakt? 

3. Bent u bereid om met de initiatiefnemers van het taalcafé en de bibliotheek in gesprek te 
gaan om een abonnement op de bibliotheek voor de deelnemers aan het taalcafé mogelijk te 
maken? 

4. Bent u bereid om een deel van de onderwijsgelden voor statushouders die u van de 
rijksoverheid ontvangt  in te zetten voor het lidmaatschap van de bibliotheek? 

5.  Ziet u ook de voordelen dat de statushouders ook hierna mogelijk lid blijven van de 
bibliotheek, waarmee ook de bibliotheek structureel bij dit plan is gebaat? 

 
De beantwoording van bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Fractie Franssen       Fractie CDA 


