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Subsidie Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs 2019

Voorstel

1. Een subsidie van € 4.050,- te verlenen en direct vast te stellen voor het jaar 2019 aan
Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs ten behoeve van activiteiten voor ouderen
vanuit het WoZoCo Hushoven;
2. Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs middels bijgaande concept-beschikking
op de hoogte te stellen van dit besluit.

Inleiding

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Kwadrant praktijklessen op het woon-zorgcomplex
(WoZoCo) Hushoven. Twee appartementen zijn de hele schoolweek in gebruik als
uitvalsbasis voor deze leerlingen. Zij organiseren activiteiten voor bewoners, 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 appartement. Land van Horne
draagt de helft van de huur van één appartement. Concreet wordt aan de gemeente Weert
gevraagd om in 2019, net zoals in 2017 en 2018, 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).

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 betekent het dat er meer
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en andere activiteiten worden georganiseerd dan normaal gesproken vanuit de'zorg'
mogelijk zou zijn.

Argumenten

1.7 Buitenschools leren op locatie is waardevol.
Er gaan vier ochtenden per week twee volledige coachklassen naar het WoZoCo. Ook komt
er één keer per week een groep van het praktijkvak'Zorg en Diensten'. 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 langer
zelfstandig wonen van 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 en als zodanig te zien als een vorm van
een algemene Wmo-voorziening.

1.3 De activiteiten hebben reeds positieve resultaten behaald.
In het schooljaar 20t7-2OIB is het project geëvalueerd en hierover is een artikel
geschreven (zie bijlage).

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 4.050,- ten behoeve van activiteiten voor ouderen vanuit woon-
zorgcomplex (WoZoCo) Hushoven kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet
Wmo, ten laste van het budget voor algemene voorzieningen Wmo (6700001/6425000)

Het voorstel heeft geen personele of juridische gevolgen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Hoewel deze subsidie direct wordt vastgesteld, zal er in de beschikking als aanvullende
verplichting worden opgenomen om vóór 1 november 2019 een evaluatie te overleggen
waaruit blijkt dat aan de volgende gestelde (aanvullende) verplichtingen is voldaan:

er worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd voor ouderen, gericht op
ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging, die bijdragen aan het
voorkomen van isolement en/of de zelfredzaamheid bevorderen;
de activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor zowel ouderen uit het
WoZoCo als voor ouderen die in de omgeving van het WoZoCo wonen;
de eigen bijdrage van deelnemers maximaal € 2,50 per activiteit mag bedragen.

Aan de hand van deze evaluatie willen we de jaarlijkse opbrengst van dit project zien, om
vervolgens actief te kunnen inspelen op eventuele veranderingen. Tevens biedt deze
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evaluat¡e ons de mogelijkheid om te bezien of er ook voor een toekomstige periode
opnieuw subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Comm unicatie/ participatie
Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs wordt op de hoogte gesteld van het besluit
door middel van bijgevoegde conceptbeschikking.

Overleg gevoerd met
Intern:
D. Louwers (Business controller sociaal domein), P. Vos (financieel beleidsadviseur)
beleidsadviseur)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Subsidieaanvraag 2019 Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs t.b.v. activiteiten
voor ouderen vanuit woon-zorgcomplex (WoZoCo) Hushoven, inclusief een verslag van de
activiteiten;
2. Conceptbeschikking aan Stichting LVO Het Kwadrant Praktijkonderwijs.
3. Artikel evaluatie schooljaar 2OL7-2OL8.
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