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Onderwerp

Experimenteerruimte

Voorstel

1) Kennis te nemen van bijgevoegd concept-projectplan Experimenteerruimte;
Regeling gemeente Weert.

2) Op basis hiervan een aanvraag subsidie in te dienen bij de provincie Limburg

Inleiding

Door de raad is bij de begrotingsbehandeling 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor
onderwijs. Dit voor het hernieuwd invoeren van maatschappelijke stages en daarnaast
ondersteuning van initiatieven in de vorm van experimenten. In de jaren 2OI9t/m 2021 is
een bedrag van € 250.000 per jaar beschikbaargesteld t.l.v. de algemene reserve. In de
le tussenrapportage 2019 is de fasering aangepast naar de jaren 2020 t/m 2022.

Voor de uitwerking van de maatschappelijke stages is overleg met het voortgezet
onderwijs. Voor wat betreft de uitwerking van de experimenten is een projectplan
uitgewerkt. In dit projectplan is onder andere beschreven de doelstelling, de afbakening
en de totaalbegroting.

Dit concept-projectplan kan als basis dienen voor de aanvraag van een subsidie bij de
provincie Limburg op basis van Subsidie Bevordering economie en concurrentiekracht. Het
beschikbare budget ter hoogte van € 250.000,00 op jaarbasis is in de aanvraag opgedeeld
in een bedrag ter hoogte van € 125.000,00 ten behoeve van maatschappelijke stage en
een bedrag ter hoogte van € 125.000,00 ten behoeve van experimenteerruimte. Het is het
budget van experimenteerruimte waarop een subsidíeaanvraag ter hoogte van
€ 50.000,00 wordt ingediend.

Gelet op de beleidsinhoudelijke doelstelling is het noodzakelijk en gewenst om de raad bij
deze besluitvorming te betrekken.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

: OCSW - Onderw¡js, Cultuur, Sport en Welzijn

. Mat van Meijl' (0495-575457)

: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëts

B&
DJ-660386

Zaaknummer:
660378

Publicatle:
nbaar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weeft,
20 juni 2019

In te vullen door het B&W secretariaat:
pnttoord
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
D Anders, nl.:
Beslissing d.d.: tf,. oL .?os

tr Niet akkoord ¡ A-stuk
tr B-stuk
tr C-stuk

De secretarls,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

N

{GewlJztgde versie



Beoogd effect/doel

Het komen tot een uitwerking van initiatieven in de vorm van experimenten'

Argumenten

In het programma "Weert koerst op verbinding 2A18-2022" staat als speerpunt benoemd;
Experimenteerrui mte voor jeu gdpartici patie cn nicuwc ondcrwijsvormen.
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aan experirrtentett onderwijs en nraatschappelijke stages,
Deze prioriteit is bij de begrotingsbehancleling goeclgekeurd met als voorwaarde dat
besluitvorming is voorbehouden aan de raad.

De subsidieaanvraag bij de provincie kan de financiële mogelijkheden van een regeling
Experi menteerruimte gedurende één jaar verruimen.

Kanttekeningen en risico's

Het is aan de raad voorbehouden om de doelstellingen en criteria vastte stellen.

Het college conformeert zich door het indienen van bijgevoegde subsidieaanvraag met de

inhoud van het projectplan. Dit om de aanvraag voor subsidie mogelijk te maken.

Besl¡itvorming zal moeten urtwi¡zen of de doelstellingen en de ultgangspunten voor
beoordeling van de aanvragen door de raad worden overgenomen. Indien besluitvorming
door de raad substantieel afwijkt dan zal de aanvraag en mogelijke subsidieverlening
hiermee in overeenstemming moeten worden gebracht.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De intentie is om een toegekende subsidie aanvullend in te zetten binnen de inhoudelijke
kaders van de toegekende prioriteit. Dlt maakt ook onderdeel uit van het nog op te stellen

raadsbesluit.
De subsidieaanvraag heeft betrekking op een bedrag van € 50.000,-- voor het
kalenderjaar 2O2O en zal worden toegevoegd aan het beschikbare budget voor
experimenteerruimte voor het jaar .

Duurzaamheid

n.v.t

Uitvoering/evaluatie

Parrallel aan deze aanvraag kan uitvoering worden gegeven aan een definitief op te stellen

regeling waarbinnen de doelstellingen, criteria, aanvraagprocedure, beoordeling en

besluitvorming, uitvoering en verantwoording nader worden uitgewerkt'

Echter wel binnen een dusdanig tijdsbestek dat de regeling in 2O2O tot uitvoering kan

worden gebracht.
Concreet zal vaststelling uiterlijk in de raadsvergadering van 18 december 2019
plaatsvinden.

Communicatie/ participatie
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Bij de totstandkoming van de regeling zullen de leerlingen en docenten actief worden
betrokken. Daarop dient de regeling dusdanig te worden uitgezet dat leerlingen en
docenten enthousiast worden gemaakt om van de regeling gebruik te maken.

Een persbericht kan t.z.t. worden opgesteld.

De raad informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
R.Deneer
B. Kouters
P.Vos

Beleidsadviseur OCSW
Beleidsadviseur OCSW
Beleidsadviseur Financiën

Extern:
D. Pieters Strategisch senior Onderwijs en Arbeidsmarkt cluster Economie &

Innovatie.

Bijlagen:

- Concept-projectplan Experimenteerruimte; Regeling gemeente Weert.

- Subsidieaanvraag basis van Subsidie Bevordering economie en concurrentiekracht
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