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Aan de gemeenteraad,
Onderwerp:
Wijkleerbedrijf
Visie College:
Het wijkleerbedrijf is een initiatief van verschillende partijen in de gemeente
Winsum om invulling te geven aan dienstverlening in de wijken en dorpen.
Met het wijkleerbedrijf worden partijen aan elkaar verbonden om gezamenlijk
deze dienstverlening vorm te geven. Scholieren en werkzoekenden vervullen een
rol in de dienstverlening, er wordt begeleiding geboden, leerdoelen behaald en
huishoudens in de wijken en dorpen die extra ondersteuning nodig hebben,
kunnen hiervan gebruik maken. Het college ondersteunt dit project, mede gelet
op de nieuwe taken van de gemeente en het innovatieve karakter.
Effecten
Met het Wijkleerbedrijf wordt beoogd de volgende effecten te bereiken:


Ondersteuning in huishoudelijke en welzijnsactiviteiten.



Scholing van jongeren, werkzoekenden, vrijwilligers en eigen personeel.



Versterkt de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen.



Versterking van het welbevinden van bewoners in de wijken en dorpen.



Cliënten voeren zelf de regie en zelfredzaamheid staat voorop.



Participatie wordt daadwerkelijk zichtbaar.



Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers.



Mensen enthousiasmeren voor het werken in de zorg.



Attractieve onderwijsvorm wat nieuwe leerlingen uit de regio aantrekt.



Verbinding met het andere bestaande projecten en sociale netwerk
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Financiële gevolgen:
Het project heeft een looptijd tot 1 september 2016. Voor het schooljaar
2014/2015 wordt een bijdrage gevraagd van de gemeente Winsum van
€ 38.500.
Aangezien het project een looptijd heeft van 2 jaar wordt voorgesteld voor de
volledige looptijd een bedrag van twee keer € 38.500 ter beschikking te stellen.
Het bedrag voor 2015/2016 wordt pas na evaluatie en goedkeuring van het
college ter beschikking gesteld.
De evaluatie na het eerste jaar wordt aan de raad aangeboden.
Als dekking voor de bijdrage aan het Wijkleerbedrijf wordt uw raad voorgesteld
om een bedrag van € 77.000 te onttrekken aan de reserve WWB. De reserve
WWB bedraagt 1,852 miljoen euro (31-12-2013)

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 13
Vergadering: 16 september 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

1. voor de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 het wijkleerbedrijf te
ondersteunen.
2. Het bedrag van de ondersteuning te bepalen op € 38.500 per jaar.
3. Als dekking voor de ondersteuning van in totaal maximaal € 77.000
de reserve WWB te gebruiken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 16 september 2014
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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