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Onderwerp
Subsidie praktijkonderwijs vanuit het WoZoCo Hushoven 2020.

Voorstel
Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen van maximaal € 2.181,- aan Stichting LVO ten
behoeve van het organiseren van activiteiten voor ouderen door leerlingen van het
Praktijkonderwijs vanuit het WoZoCo Hushoven en deze direct vast te stellen conform
bij gevoegde conceptbeschikki ng.

Inleiding
Het Kwadrant biedt VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en
praktijkonderwijs in Weert en omgeving. De school is onderdeel van LVO Weert en maakt
deel uit van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met
scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Het bestuur van Stichting
LVO heeft op 3 oktober 2019 een incidentele subsidieaanvraag op basis van artiket 4:23
lid 3 sub d van de Algemene Wet bestuursrechf aangeboden. De procedureregels zijn
vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Kwadrant praktijklessen op het woon-zorgcomplex
(WoZoCo) Hushoven voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Twee appartementen zijn
de hele schoolweek in gebruik als uitvalsbasis voor deze leerlingen. De bedoeling is dat zij
activiteiten voor bewoners organiseren, waarbij het contact tussen generaties (oud-jong)
centraal staat. De bewoners en de leerlingen leren van en met elkaar. De activiteiten zijn
ook toegankelijk voor ouderen uit de buurt.

Wonen Limburg draagt de kosten van de huur van één van de twee appartementen. Land
van Horne draagt de helft van de huur van één appartement. Concreet wordt aan de
gemeente Weert gevraagd om in 2020, net zoals in2O!7,2018 en 2019, een bijdrage te
leveren aan dit project, in de vorm van de helft van de huur van één appartement. Het
Kwadrant betaalt de exploitatielasten (gas, water, licht en materiaalkosten).
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Akkoord met advies met de toevóeglng dat de subsidieverlening is tot
13 juli 2020. Het college gaat in overleg over de intentie om het organiseren
van activiteiten voor ouderen door leerlingen te cont¡nueren.
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Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan
meedoen en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. De

leerlingen van het Praktijkonderwijs zijn kwetsbare jongeren, die door de praktijklessen op
het WoZoCo ervaring opdoen in het'echte leven'. Door het omgaan met ouderen ontstaat
er meer begrip voor ouderen bij de jongeren. Voor de ouderen betckcnt hct dat cr mccr
en andere activiteiten worden georganiseerd dan normaal gesproken vanuit de'zorg'
mogelijk zou zijn.

Argumenten
1,1 Buitenschools leren op locatie is waardevol.
Er gaan vijf dagen per week leerlingen van het praktijkonderwijs naar het WoZoCo
Hushoven. Het lesprogramma is afgestemd op de individuele leerlingen. De leerlingen
krijgen de kans om de theorie van school toe te passen en uit te voeren in de praktijk. Zij
leren samenwerken met de medewerkers van het WoZoCo en doen sociale vaardigheden
op in de omgang met de ouderen.

1.2 De activiteiten die leerlingen organiseren leveren een bijdrage aan het bestrijden van
eenzaa mheid bij ouderen.
De activiteiten die de leerlingen organiseren zijn gericht op het bestrijden van
eenzaamheid, voor zowel bewoners van het WoZoCo als daarbuiten. De activiteiten zijn
laagdrempelig en toegankelijk voor alle ouderen.

1.3 Het subsidiebedrag is berekend voor de huur tot de zomervakantie van het jaar 2020.
Na de zomervakantie van 2020 zal er vanuit de Wmo geen subsidie meer verleend worden
voor dit project. De reden hiervan is dat uit de evaluaties is gebleken dat de activiteiten en
doelstellingen voornamelijk gericht zijn op onderwijs en jeugdigen en in mindere mate de
doelstellingen van de Wmo ondersteunen. Door de subsidie nog tot aan de zomervakantie
(week 29) te verlenen, kunnen de leerlingen van het huidige schooljaar hun activiteiten in

het WoZoCo voortzetten. Tegelijkertijd heeft Stichting LVO de mogelijkheid om, eventueel
met de betrokken ketenpartners, andere financieringsbronnen te zoeken. De gemeente zal
hierin actief meedenken vanuit Participatie en Onderwijs.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolgen:
In 2019 is op jaarbasis een bedrag van € 4.050,- vastgesteld als bijdrage in de huurkosten
van de twee appartementen. Voor het jaar 2020 tot de start van de zomervakantie 1= 13
juli 2020) is dit omgerekend naar 28 weken en bedraagt €2.187,-.
Deze subsidie kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet Wmo, ten laste van het
budget voor algemene Wmo-voorzieningen (6700001/6425000).

Personele gevolqen:
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
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Communicatie/ participatie
Het bestuur van Stichting LVO door middel van bijgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Dinie Louwers (business controller Sociaal Domein), Patricia Vos (beleidsadviseur
Financiën), Lilian van Gri m bergen (beleidsadviseur Participatie).

Extern:
Lian van Erp (Het Kwadrant)

Bijlagen:
- Subsidieaanvraag2020
- Conceptbeschikking
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