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ONDERWERP
j'
ver enen van subsidie voor de
maatschappelijke stage
ADVIES
Aan Punt Welzijn eén subsidie te verlenen van f 67.500,- per jaar voor 2012 en 2013 voor
de uitvoering van de maatschappelijke stage en daaraan de voorwaarden te verbinden
zoals genoemd in bjgevoegde concept-beschikking.
TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel :
Op 14 oktober 2008 heeft uw college ingestemd met de Stannotitie invoering
Maatschappelqke Stage in de regio |eert.
Op 17 november 2009 heeft uw college kennis genomen van de vooogang van de
invoering van de maatschappelijke stage in Weert. Ook heeft u een meerjarensubsidie
verleend voor het uitvoeren van de activiteiten zoals beschreven op de productkaao
*stagebureau MaS'' voor de jaren 2009-2010-2011.
Alcemeen :
In de periode voordat de
de invoering daarvan.
Vo-scholen.
Maatschappelijke Stage verplicht werd, is in Weer't al gestao met
Punt Welzijn vervult de rol van stagemakelaar voor de drie Weerter
De website De Jonge Vrijwilliger is het middel om vraag en aanbod bij elkaar
te brengen. Stagebieders meldèn er hun vacatures aan. Ook wordt via deze website de
voortgang van de stages gevolgd (Ieerlingvolgsysteem). Tijdens de invoering is gebleken
dat Ieerlingen en stagebieders enthousiast zijn over de maatschappelijke stage. Uit een
meting uit 2010 bleek dat de doelstelling ''100/0 van de stagiaires blijft als vrijwilliger
actief'' werd gehaald.
Met ingang van het schooljaar 1011-2012 is een maatschappelijke stage van 30 uur
verplicht voor Ieerlingen die dat jaar zijn ingestroomd in de brugklas. De Wet op het
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Voortgezet Onderwijs is daartoe gewijzigd. Inmiddels staat in het regeerakkoord dat de
maatschappelijke stage per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/16) wordt afgeschao.
Arnumenten:
visie maatschappelijke stage
Toen de m|atschappelijke stage verplicht werd, wilde de gemeente Weert met de scholen
en Punt Welzijn in gesprek gaan om een Iange termijn visie op maatschappelijke stage te
formuleren. De subsidie aan Punt Welzijn die tot dat moment als projectsubsidie werd
verstrekt, zou dan onderdeel uit kunnen gaan maken van de reguliere subsidie aan Punt
Welzijn.
Echter, op dat moment kondigde het voortgezet onderwijs in Weert een grootschalige
herschikking aan (samen bouwen aan toekomstbestendig onderwijs'', LVO Weert, 14
noyember 2011). Het schooljaar 2011-2012 is gebruikt om die herschikking vorm te
geven. Ipmiddeis is het iandelijke beleid aangepast: per 2015 zijn de maatsch|ppelijke
stages niet Ianger verplicht.
Làngere termijn: overleg met het onderwijs
Voor de Iangere termijn vervalt dus de gemeentelijke taak op het gebied van de
maatschappèlijke stages (makelaarsfunctie/vangnet Iokale infrastructuùr). Dit neemt niet
wçg dat het thema vinden en binden van jonge vrijwilligers'' belangrijk blijft. Hoe daar
mee in de toekomst kan worden omgegaan wordt in de Ioop van 2013 duidelijk. Belangrijk
is ook de keuze van het onderwijs: blijven scholen tijd en energie steken in de
maatschaèpelijke stages, ook al zijn deze niet verplicht? In maart 2013 vindt een volgend
overleg over de maatschappelijke stage plaats. Dan is het wellicht mogelijk om de koers
voor 2014 en verder te bepalen.
Korte termijn: ongewijzigd voortzetten huidige werkwijze
Gelet op de ontwikkelingen bij het onderwijs is vooralsnog de bestaande werkwijze
gecontinueerd. Overigens is daarbij ook een bezuiniging aan de orde: met de invoering
van de verplichte stage van 30 uur heeft de rijksoverheid in 2012 het budget naar
beneden bijgesteld (eerder was voorzien in een stage duur van 40 tot 72 uur). Op basis
van de Iandelijke bezuiniging en de productencatalogus, is het budget voor maatschappelijke stage gesteld op C 63.567,- (was C 97.500,= in 2011). In overleg met Punt Welzijn
en het onderwij| is gekekei naar hoe een bezuiniging gerealiseerd kon worden. De
bezuiniging is gevonden in het beperkter ondersteunen van het onderwijs bij de uitvoering
van de maatschappelijke stage en het verminderen van de promotie rondom de
maatschappelijke stage (ook minder nodig omdat daar bij de inyoering al veel aandacht
aan is besteed). De subsidie die nodig is om de maatschappelijke stage op een adequate
wijze te kunnen uitvoeren komt uit op een bedrag van C 67.500,-. Het tekort van
C 3.933,- kan worden gedekt uit de Doeluitkering jeugd.
subsidie 2012 en 2013
Wij stellen u voor om aan Punt Welzijn voor 2012 en 2013 een subsidie te verlenen van
C 67.500,- pei- jaar voor de uitvoering van de maatschappelijke stage en daaraan de
voorwaarden te verbinden zoals genoemd in bijgevoegde concept-beschikking.
Abusievelijk is voor 2012 nog geen beschikking afgegeven, terwijl de werkzaamheden wel
in goed vertrouwen en overleg zijn uitgevoerd. Met bijgevoegde mee|arenbeschikking
wordt dit gebrek hersteld.
Ka nttekeninqen :
n.v.t.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
n .v .t .
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
In de begroting is voor de maatschappelijke stage een bedrag opgenomen van C 63.567,-.
De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de middelen die de gemeente Weert via de
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uitkering uit het gemeentefonds ontvangt vpor de maatschappelijke stage en de
productencatalogus. Uit de gesprekken die in 2012 met Punt Welzijn en de scholen zijn
gevoerd, bleek dat een bedrag van f 67.500,- nodig is voor een adequate uitvoering van
de maatschappelijke stage. Dit betekent dat f 3.933,- meer nodig is dan in de begroting
voor deze post is geraamd. Dit bedrag kan voor 2012 en 2013 worden gedekt uit de
Doeluitkering Jeugd.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voo r wie is d i-t a dvies va n bela nq ? :
4. Raad sleden
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
d ificatie ' Punt Welzijn
Na ere spec .
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te qebruiken:
4* TlLs-lijst
4. Brief
Gead-viseerd wordt de volqende naoicinatie-instrumenten te nebruiken- :
4* Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
M. Aerdts, financieel consulent
M. Rosbergen, juridisch medewerker
R. Klaessen, beleidsadviseur Jeugd
Exte rn :
n . v .t .
BIJLAGEN
Onenbaar:
1. meerjarenbeschikking d.d. 17 november 2009
2. p.55-56 Dienstenboek 2012
3. p. 67-69 Dienstenboek 2013
3. concept-beschikking subsidieverlening 2012 en 2013
Niet-onenbaar'.
Niet van toepassing
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GEMEENTE A. W E E R T
Punt Welzijn
ta.v. De heef T. van Ekerschot
Postbus 112
6004 AC WEERT
Weer't, 18 december 2012
Onderwerp
subsidieverlening maatschappelijke stage 2012 en 2013
Beste meneer Van Ekerschot,
Sinds 2008 bent u als Stagemakelaar actief bij het invoeren van de maatschappelijke
stage in Weert. De afgelopen jaren is de maatschappelijke stage succesvol ingevoerd.
Subsidie voor maatschappplijkp stage 2012 en 2013
Op 18 december 2012 heeft ons collqge besloten om Punt Welzijn een subsidie
van maximaal C 67.50ù,- per jaar voor 2012 en 2013 voor de uitvoering van de
maatschappelijke stage.
Bevoorschotting
Het subsidiebedrag van C 67.500,- voor 2012 ontvangt u in december 2012. Het
subsidiebedrag f 67.500,- voor 2013 ontvangt u vanaf januari 2013 in maandelijkse
termijnen, conform artikel 2.5 van de Uitwerkinqsovereenkomst 2012-2015.
te verlenen
Vefplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger aan dient te voldoen.
Naast de verplichtingen in de Algemene wet bestuursrecht, zijn in hoofdstuk 3 van de
Subsidieverordening professionele instellingen 2008 verplichtingen opgenomen. Ook gelden
de in de Uitwerkingsovereenkomst 2012-2015 opgenomen aanvullende verplichtingen. De
activiteiten die u voor de maatschappelijke stage dient te verrichten zijn opgenomen in het
Dienstenboek 2012 p. 55-56 en in het Dienstenboek 2013 p.67-69.
Verantwoording
De verantwoording van de subsidie voor maatscbappelijke stage vindt plaats conform artikel
2. 1 van de Uitwerkingsovereenkomst 2012-2015, als onderdeel van jaawerslag en
jaarrekening.
Landelijke ontwikkelingen
Voor de volledigheid wijzen wij u op de Iandelijke ontwikkelingen rondom de
maatschappelijke stage. In het regeerakkoord is opgenomen dat per 2015 de
maatschappelijke stage n'iet Ianger verplicht is. Wat dit betekent voor de uitvoering voor
2014 en verder zullen wij in 2013 met u bespreken. Gelet op deze ontwikkelingen en de
huidige onzekere financiële situatie kunnen alleen in goed overleg tussen uw organisatie
en gemeente, door uw organisatie Iangdurige financiële verplichtingen worden aangegaan.
Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weer't
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weeo.nl
Website : www.wee|.nl
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Tot slot
Heef't u nog Vragen? Neemt u dan contact Op met Saskia Doek-De Rooij. Zij is bereikbaar
Op telefoonnummer (0495) 575 487 en via e-mail : s.doek@weeo.nl.
Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrio sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrio indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrio in elk geval :
> uw paam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschri| tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschri|) ;
>' de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschri| indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.
Met vriendelij ke g roet,
Burgeme er en wethouders a-h 1.'t
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