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1. Samenvatting
Op 16 december 2020 heeft u het Bidboek en Lokaal Programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’
samen met de projecten Vakland Het Hogeland en Waterwerken Zoutkamp vastgesteld.
Voor het project Vakland Het Hogeland dient nog een krediet beschikbaar gesteld te
worden. Deze aanvraag ligt nu ter vaststelling voor.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Krediet beschikbaar stellen van € 2.618.400 voor het project Vakland Het Hogeland en de
begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Op 7 december 2020 heeft het Dagelijks Bestuur Nationaal Programma Groningen het
project Vakland Het Hogeland goedgekeurd. Op 16 december 2020 heeft uw raad
ingestemd met het project.
'Vakland Het Hogeland' is een gedragen initiatief van verschillende instellingen en
organisaties op het gebied van onderwijs, maatschappelijke ontwikkeling, werkgevers in en
van de gemeente Het Hogeland en heeft als doel: alle inwoners (tussen '0 en
100 jaar') concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te
ontwikkelen op diverse vakgebieden; als basis voor werk, als bijscholing, omscholing of
verbreding, vrijwilligerswerk, dagbesteding en meedoen.
Dit gebeurt door de opzet van drie Praktijk Leer & Ontwikkel Centra (PLOC) in Uithuizen,
Warffum en Winsum voor respectievelijk de richtingen Bouw/techniek, ICT/innovatie en
Zorg/Groen/Horeca en Toerisme. En dit zijn ook de richtingen waar de kansen en
mogelijkheden liggen in onze arbeidsmarkt. Samen met de werkgevers gaan we hiermee
aan de slag. Ondersteund met een te ontwikkelen slimme on-line activiteitenkaart waar alle
werk- en stage plekken in beeld komen. Het doel van Vakland Het Hogeland is om in een
periode van 3 jaar een dynamisch programma en infrastructuur op te bouwen en aan te
bieden als een algemene voorziening aan inwoners met een passend aanbod voor
leerlingen uit PO (kennismaken), VO (ervaren en oriënteren), MBO (vakgericht), HBO/WO
(onderzoek, innovatie en ontwikkeling) werkenden (bij/omscholing/innovatie),
werkzoekenden (oriëntatie/vak leren) en niet (meer) werkenden: maatschappelijk of
persoonlijk relevant bezig zijn. Vakland Het Hogeland kan worden gezien als een pilot voor
het regionale thema van Leren en Werken (Werken aan Ontwikkeling). Vanuit het regionale
thema zullen deze ontwikkelingen worden gevolgd en gemonitord en de ervaringen zullen
worden meegenomen bij de verdere uitrol over de regio. Via thematafels zal de raad op de
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hoogte worden gehouden over de voortgang van het lokaal programmaplan en alle
programmalijnen. De eerste bijeenkomst vindt naar verwachting in april 2021 plaats.
3.2 Bevoegdheid raad
De beschikbaarstelling van de projectgelden is een raadsbevoegdheid.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Het budgetrecht van de raad is geregeld in art. 189 gemeentewet.
3.4 Historische context
N.v.t.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Met het beschikbaar stellen van het krediet stelt de gemeenteraad de middelen beschikbaar
en kan het college tot uitvoering overgaan.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
De raad is het bevoegde gezag om het krediet beschikbaar te stellen en de begroting te
wijzigen.
5.2 Risico’s
N.v.t.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
De omvang van het project Vakland Het Hogeland bedraagt € 4.218.400. Dit bedrag wordt
gedekt door een bijdrage van € 2.618.400 aan NPG-gelden en € 1.600.000 aan
cofinanciering. De gemeente Het Hogeland draagt binnen de toegezegde cofinanciering zelf
€ 300.000 bij als cofinanciering. Dit bedrag van € 300.000 is voor het leerwerkbedrijf en is
reeds bij de Voorjaarsnota 2020 beschikbaar gesteld. De toegezegde cofinanciering loopt
niet via de boekhouding van de gemeente.
7. Inbreng belanghebbenden
Het project is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende instellingen en
organisaties op het gebied van onderwijs, maatschappelijke ontwikkeling, werkgevers in en
van de gemeente Het Hogeland.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Het project wordt in drie jaren uitgevoerd en is beschreven in de projectaanvraag.
8.2 Tijdspad
Het tijdspad van het project loopt van 2021 tot en met 2023.
8.3 Communicatie
'Vakland Het Hogeland' is een gedragen initiatief van verschillende instellingen en
organisaties op het gebied van onderwijs, maatschappelijke ontwikkeling, werkgevers in en
van de gemeente Het Hogeland en heeft als doel: alle inwoners (tussen '0 en 100 jaar')
concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te ontwikkelen op
diverse vakgebieden; als basis voor werk, als bijscholing, omscholing of verbreding,
vrijwilligerswerk, dagbesteding en meedoen. Voor dit project is uit het Nationaal Programma
Groningen (NPG) een bedrag van € 2.618.400 beschikbaar gesteld. De bij het project
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betrokken partners dragen € 1.600.000 bij.
De gemeenteraad van Het Hogeland dient de begroting van Het Hogeland te wijzigen.
8.4 Evaluatie
N.v.t.
Bijlage(n):
Begrotingswijziging

Achterliggende documenten:
Projectaanvraag Vakland Het Hogeland
Winsum, 28 januari 2021.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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