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Éénmalige subsidie Stichting Bibliocenter

Voorstel
Éénmalige subsidie van maxima al € Lt.727 te verlenen aan Stichting Bibliocenter ten
behoeve van het programma Taal & Werkplein conform bijgevoegde
concept-beschikking.
De subsidie ten laste te brengen van de voorziening inburgering nieuwkomers.
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Inleiding
In augustus 2015 is er een onderzoek uitgevoerd door Cubiss "Ken uw doelgroep:
Kwetsbare groepen gemeentes Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert". Hieruit blijkt
dat de groep kwetsbaren een behoorlijk percentage van de bevolking is. In het gehele
werkgebied van Bibliocenter Weert (hierna: Bibliocenter) zijn 12.000 laaggeletterden. Ze
hebben veel moeite met lezen en schrijven om mee te kunnen doen in het dagelijks leven

In het kader van "Een Leven Lang Leren" ondersteunt Bibliocenter (ex)inburgeraars,
laaggeletterden en werkzoekenden met een speciaal aanbod van cursussen, informatie,
werkplekken (laptops) en boeken. De focus ligt op de ontwikkeling van basisvaardigheden:
ondersteuning bij het (nog) beter leren van de Nederlandse taal. Naast werken aan
taalvaardigheden kunnen deze mensen gebruik maken van een oefenprogramma Klik&Tik.
Dit oefenprogramma legt via filmpjes stap voor stap uit hoe de PC en internet werken en
hoe digitale formulieren ingevuld kunnen worden.

Beoogd effect/doel
Met de éénmalige subsidie aan Bibliocenter wordt de zelfredzaamheid van kwetsbare
burgers/ laaggeletterden bevorderd. Daardoor krijgen deze burgers meer zelfvertrouwen
en meer participatiemogelijkheden.
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Argumenten
1.1 Er is een enorme belangstelling voor Open Inloop Taal

Als voorloper op het op te richten Taalhuis (zie 1.3), is Bibliocenter in samenwerking
met Stichting Lezen & Schrijven gestart met een 'Open Inloop Taal'. Sinds 26
november 2015 heeft Bibliocenter twee bijeenkomsten georganiseerd. Allebei de
bijeenkomsten waren druk bezocht (40 deelnemers per bijeenkomst). De doelgroepen
zijn (ingeburgerde) allochtonen en asielzoekers die hun spreekvaardigheid op een
hoger niveau willen brengen. Daarnaast maken deze mensen vaak gebruik van de
digitale programma's in Bibliocenter, maar daarvoor is het aantal werkplekken
(laptops en lesmaterialen/boeken) te gering.

1.2 Uitbreiding is nodig en de kosten zijn relatief laag
Bibliocenter is laagdrempelig. Voorveel mensen is een stap naar een formele cursus te
groot en vaak te duur. Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten relatief laag. Ook
voor degenen die wel deelnemen aan formele cursussen is dit een extra
oefenmogelijkheid. Op deze manier wordt terugval bij mensen die al hun
inburgeringsexamen hebben behaald voorkomen. Tevens komen deze mensen in
contact met autochtone burgers en dit bevordert de integratie in de Nederlandse c.q.
Weertse samenleving.

1.3 Het programma wordt uitgebouwd tot een Taalhuis
Naar aanleiding van het landelijke actieprogramma "Tel mee met taal"1 is in oktober jl.
een startbijeenkomst gehouden met de kernpartners2. Het doel is om een
samenhangende visie, samenhangend beleid en op elkaar afgestemde activiteiten te
ontwikkelen voor de laaggeletterde doelgroep. De kernpartners (stuurgroep) hebben
in het overleg een werkgroep de opdracht gegeven met een plan van aanpak te komen
hoe de samenwerking verder vorm te geven met als doel het versterken van de
basisvaardigheden van de burgers in Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Naar
verwachting zal de samenwerking leiden tot een fysiek en digitaal Taalhuis en het
opzetten van een Bondgenootschap. Daarvoor zal in 2016 een separaat voorstel
worden gedaan.

2.1 In de voorziening inburgering nieuwkomers zit voldoende financiële ruimte om de
kosten te dekken
De voorziening inburgering nieuwkomers is een geoormerkte voorziening die ingezet
kan worden voor bovengenoemde activiteiten.

Kanttekeningen
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
De éénmalige subsidie van € tt.727 kan gedekt worden uit de voorziening inburgering
nieuwkomers.
Beg roti nospost : V t025, kostencategorie 642 503 3
Beschikbaar bedrag: de stand van de voorziening inburgeríng bedraagt per 4-t-2Ot6
€ 808.007.

Uitvoering/evaluatie
Stichting Bibliocenter zal de benodigde laptops en lesmaterialen aanschaffen. In de
toekenningsbeschikking hebben we opgenomen welke concrete resultaten wij willen zien

1 Een programma van de ministeries van OCW, SZW en VWS gericht op het voorkomen en bestrijden
van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen, in aanvulling op het reguliere onderwijs.
2 Stichting Bibliocenter, Gemeente Weert, Stichting Lezen & Schrijven, Punt Welzijn, Werk.Kom,
Stichting Groen Licht, ROC Gilde Opleidingen en Wonen Limburg.
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Zo vragen wij om inzichtelijk te maken hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de
Open Inloop Taal.

Comm unicatie/ partici patie
Het bestuur van Stichting Bibliocenter zal d.m.v. bijgevoegde beschikking op de hoogte
worden gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Ton Weekers, hoofd afdeling OCSW
Kees Joosten, hoofd afdeling WIZ
Frank van Beeck, Beleidscoördinator afdeling OCSW
Wim Truyen, beleidsadviseur OCSW
Patricia Vos, beleidsadviseur financiën

Extern:
Annemieke Drissen, teamleider product en productvernieuwing Bibliocenter

Bijlagen
Concept-beschikking

lili. i, ,,
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GEMEENTE vyEERT

Stichti ng Bibliocenter
T.a.v. het bestuur
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

Weert, 12 januari 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking éénmalige subsidieverlening Taal & Werkplein
zl15/0t3ooo

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige subsidie ten behoeve van uitbreiding Taal&Werkplein. In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u een éénmalige subsidie vooreen bedrag van maximaal€1I.727. Deze
subsidie is bedoeld om het programma Taal & Werkplein uit te breiden met een aantal
laptops en lesmaterialen.

Betaling
Het volledige subsidiebedrag maken wij per omgaande aan u over op uw
bankrekeningnu mmer NL13RABOO 72344L7 30.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Voorwaarden en verplichtingen
Er is een aantal voorwaarden en verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:. over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)

waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie;. over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding met
derden;

¡ wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:. de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht;

. er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.

- U bent verplicht de activiteit(en) te evalueren en de evaluatie mondeling toe te lichten
aan de gemeente Weert ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie; Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 74 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april2OlT de aanvraag voor de subsidievaststelling 2016 in.
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten zijn
gerealiseerd/uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen,
voorwaarden en/of eisen. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en een
toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende
controleverklaring.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ümügül Tasim. Zij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 57 58 98 en per e-mail op u.tasim@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw activiteiten in 2016.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

X
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M rl ans
burgem
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Benodigde uitbreiding Taal & werkplein ivm open lnloop Taal

Genoemde bedragen zijn excl. BTW

€5.4Ot,97

€6.324,48

€11.726,45

Totaal

€ 500,00

€ 750,00

€ 120,00

€ L.240,50

€2\2,00
€ 106,99

€82,64
€t14,43
€ 65,66

€ 800,00

€ 800,00

€ 609,75

Prijs

€ 50,00

€ 75,00

€ 15,00

€248,L0

€ 53,00

€ 106,99

€82,64
€114,43

€ 65,66

€ 20,00

€ 20,00

€ 609,7s

€ 790,s6

Materialen

Nederla ns zelfstud ieboeken

Beeldwoordenboeken
Ara bisch-Nederlands boeken

Taalmethodes compleet
Pico Picolo Taal en lezen+ spelbord
Letterwoord

Letterdoos

Woordsorteerspel

Woorden ontdekken
Aanwijsboeken

Speelleermateria len

i-blocks Edutheek totaalpakket
Subtotaal

Laptops icl. Keyboard, case en mouse

Totaal
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