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Onderwerp

Evaluatie en vervolg project Kansrijk in de Wijk.

Voorstel

1. Bijgevoegde notitie vast te stellen;
2. Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 voor de duur van een jaar te verlengen,

gedurende de periode 01-09-2018 tot 01-09-2019;
3. Het project in het tweede kwartaal van 2019 evalueren op basis van de in de

bijgevoegde notitie voorgestelde doelstellingen en ontwikkelingen;
4. Voor de uitvoering van het project Kansrijk in de Wijk 2.0 een bedrag van

€ 35.000 beschikbaar te stellen;
5. Het bedrag van € 35.000 ten laste te brengen van het Participatiebudget voor

4/t2 in 2018 en 8/L2 in 2019.

Inleiding

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 loopt van 1 september 2OL7 tot 1 september 2018. De
werkgroep bestaande uit de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert, De Risse
Groep, Prio Verue en Werk.Kom hebben afgesproken de vooftgang van het project te
bewaken en daarnaast te onderzoeken of het project kan doorgroeien. Afgesproken is aan
de hand van een evaluatie verdere vormgeving en continuering voor te stellen. Hiertoe
dient de bijgevoegde notitie.

Beoogd effect/doel

Het verlengen van het project Kansrijk in de Wijk 2.0 voor de duur van een jaar,
gedurende de periode 01-09-2018 tot 01-09-2019.
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Argumenten

1.1 Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 draagt bij aan het re-integratieproces van
deelnemers in het traiect bii Werk.Kom.

Gedurende de projectperiode hebben vierentwintig personen deelgenomen vanuit reguliere
trajecten bij Werk.Kom en trajecten Sociale Activering. Zes personen zijn uitgestroomd
naar werk, waatvan drie naar Prio Verve. Eén persoon is uitgestroomd naar ccn bcschutte
werkplek. Kansrijk in de Wijk is hiermee opnieuw een bewezen instrument voor het
activeren dan wel actief houden van deelnemers in het traject bij Werk.Kom teneinde
hiermee een bijdrage te leveren aan hun re-integratieproces.

2.1 Doetstellingen en ontwikkelingen van het project Kansrijk in de Wijk 2.0 ziin in de
tijn van hetgeen we met het Oriëntat¡etraject Sociaal Domein brede aanpak voor
ogen hebben.

De doelstellingen en de verdere ontwikkeling van het project leveren vanuit de praktijk
input op aan het implementatieplan Sociaal Domein brede aanpak dat in het eerste
kwartaal van 2019 uit het Oriëntatietraject gaat voortkomen.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Het prcject Kansrijk in de Wijk 2.0 beperkt zich nog tot activitcitcn aangclcvcrd
vanuit het Openbaar Gebied.

Werkzaamheden die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van burgers zijn vanuit de
gemeente Weert vooralsnog niet aangedragen. In diverse andere gemeenten zien we dat
via sooftgelijke projecten klussen en hand- en spandiensten voor ouderen, mensen met
een beperking en verenigingen worden verricht. Voor de gemeente Weert is dit nog een

kansrijk ontwikkelperspectief dat in cle projectverlenging wordt opgepakt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De huidige projectperiode Kansrijk in de Wijk 2.0 is gefinancierd vanuit de Wmo-
exploitatie 2017. Omclat het project het afgelopen jaar geen directe bijdrage heeft
geleverd aan de Wmo-doelstellingen is opnieuw financieren uit dit budget niet meer
herleidbaar. Vanwege de behaalde activeringsdoelstelling is voor de voorgestelde
projectperiode ruimte gevonden binnen het Participatiebudget. Met betrekking tot de

aanwending van het Participatiebudget 2019 wordt het voorbehoud van vaststelling van de

begroting 2019 gemaakt.

Uitvoering/evaluatie

Het komende jaar monitoren we vanuit de projectgroep welke klussen worden opgepakt,
welke deelnemers in- en uitstromen en adviseren we over de in de notitie opgenomen
verdere ontwikkelmogelijkheden.

Commu nicatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Kees Joosten, plaatsvervangend concerndirecteur
Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW
Frank van Beeck, teamleider Zorg en Participatie
Ingrid Willems, beleidsadvlseur OCSW
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Linda Vriens, beleidsadviseur Wmo
Patricia Vos, beleidsadviseur Financië

Extern:

Mirjam de Gruijter, beleidsadviseur Sociaal Domein, Samenwerking A2-gemeenten
Harold van der Haar, gebiedsregisseur leefbaarheid, gemeente Nederweert
Jan Karel Jobse, directeur De Risse Groep
Claudia Moonen, manager Werk.Kom
Edwin Tooren, operational manager groen, Prio Verve

Bijlagen:

Notitie: Project Kansrijk in de Wijk 2.0 Evaluatie en vervolg
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