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Onderwerp: Stand van zaken stimuleringsfonds

Bijlage:

Kennisnemen van
De stand van zaken rondom het stimuleringsfonds.

lnleiding
Op 26 april 2016 heeft U Raad ingestemd met het voorstel' versterking voorliggend veld'. Dit voorstel
betrof een uitwerking van de aangenomen motie 'investeren in het voorliggend veld'.
Eén van de acties vanuit het voorstel waarmee is ingestemd is het instellen van een stimuleringsfonds
'voorliggend veld'voor de periode van 20L6-20L8, via een eenmalige storting vanuit de specifieke
Risicoreserve Sociaal Domein.

Het stimuleringsfonds is als subsidieregeling uitgezet voor 2OI7-2018. Het is niet haalbaar en

wenselijk gebleken om de subsidieregeling al in 2016 in te laten gaan. Dit omdat definitieve
besluitvorming pas eind april 2016 heeft plaatsgevonden en het uitzetten van de subsidieregeling de
nodige zorgvuldigheid vereiste. Daarnaast was er tot het laatste kwartaal 2016 voor organisaties,
stichtingen en verenigingen nog de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen op de

subsidieregel 'Transformatie Sociaal Domein'. Een subsidieregeling vergelijkbaar met het
'Stimuleringsfonds'.

I nformatie/kern boodschap
Híeronder wordt een overzicht gegeven van de initiatieven waarvoor een aanvraag is ingediend op het
stimuleringsfonds. Daarbij is bij ieder ínitiatief aangegeven wat de status is van de subsidieaanvraag
binnen het beoordelingsproces.

Werkatelier Buurthuis de Wieken € 299.900,-

€ 26.056.-Participatielab MEE

Buurtkamer Heerle Leefbaarheidsqroeo Heerle €.'t2.200,-

Maatschaooeliik Makelaar Roosendaalse U itdaqino Beoordelinqsfase

lk mas er Ziin Da VinciCollege € I 10.750,-

Verlenode schooldao Da VinciCollege €.140.750,-

Nazorq Da Vinci College Beoordelinosfase

Zorg oo afstand TWB i.s.m. Groenhuysen Beoordelinqsfase

Tiid voor ie Leven

GGD WB i.s.m.
CultuurCompaan en St.
Groenhuvsen Beoordelinqsfase

Totaal aanqevraaqd I toeqekend € 589.656,-

lntiatief Tpartr¡



Toelichting per gehonoreerd initiatief

Werkatelier
Het Werkatelier is gehuisvest in buurthuis De Wieken en biedt voor bewoners een nieuwe
ontmoetingsplek in de wijk Kroeven/Langdonk. Vanuit het werkatelier wordt indíviduele
ondersteuning geboden aan kwetsbare burgers die het vertrouwen in de geïnstitutionaliseerde
hulpverlening hebben verloren. De activiteiten van Het Werkatelier bestaan uit het bieden van een
dagactiviteit bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, het (opnieuw) accepteren van en toeleiden
naar hulpverlening en het bieden van nazorg na afloop van gespecialiseerde zorg.

Pørtícipatíelob MEE
Het innovatieproject 'partícipatielab'vormt een brug tussen onderwijs, overheid, ondernemers en de
eigen omgeving met als doel een veerkrachtige arbeidsmarkt te stimuleren, waarin iedereen
participeert naa r vermogen.
ln het 'participatielab' worden diensten ontwikkeld en middelen ingezet die zich richten op kennis
delen en op individueel niveau het juiste type (passend)werk vinden. Het kan hierbij gaan om
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding, scholing in combinatie met
werkervaringsplek of een reguliere baan.

Buurtkdmer Heerle
Huiskamerproject dat elke woensdagochtend plaatsvindt in het dorpshuis van Heerle.
Het doel van het huiskamerproject is om dorpsgenoten samen te brengen om zo vereenzaming te
voorkomen, gasten uit de dagelijkse sleur te halen, contacten te maken en samen dingen te
ondernemen.

lk møg er zíjn
ln het Project 'lk mag er zijn' wordt aan alle eerstejaars leerlingen van het praktijkonderwijs een
lessencyclus aangeboden die wordt ontwikkelt door het Da Vinci College in samenwerking met ldris
(organisatie met expertise op het gebied van specialistische behandeling voor kinderen, jongeren en
volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag).
Binnen de lessencyclus leren jongeren over zichzelf, meer begrip te hebben voor elkaar, over
samenwerken en hulp te vragen.
Naast de klassikale lessen worden er 3 'trainingen'gegeven aan ouders waarin zij leren over kinderen
met een licht verstandelijke beperking (LVB), tips krijgen over het omgaan met kinderen met LVB en
leren hulp te vragen

Verlengde schooldog
Dit project heeft als doel de leerlingen van het Da Vinci College langdurig te activeren door
laagdrempelig diverse activíteiten aan te bieden die na de school in de school plaatsvinden. Erworden
mogelijkheden aangeboden voor het ontwikkelen van vaardigheden (omgaan met elkaar, zorgen voor
jezelf), hobby's (sport, handvaardigheid, knutselen, kunst, muziek, toneel) maar eventueel ook
verdieping van lesstof. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met sport-,
hobbyverenigingen en welzijnspartners.

Consequenties
Aangezien het bij het stimuleringsfonds gaat om middelen die éénmalig beschikbaar worden gesteld,
is er veel aandacht voor borging van de actíviteiten. Borging is een belangrijk criterium in de
beoordeling van de subsidieaanvragen. Borging van ínitiatieven kan door opname binnen de reguliere
dienstverlening, het generen van externe financieringsbronnen (fondsen, crowdfunding, sponsoring,
etc) of door aan te tonen dat het initiatief ergens anders een besparing oplevert voor de gemeente
(bijv. op geïndiceerde zorg). Er is dan ook veel aandacht voor monitoring en effectmeting van de
initiatieven die vanuit het stimuleringsfonds worden gehonoreerd



Communicatie
De stand van zaken rondom het stimuleringsfonds zal worden geagendeerd voor het wekelijkse
persgesprek.

Vervolg(procedure)
De raad zal aan het einde van dit jaar opnieuw via een raadsmededeling op de hoogte worden
gebracht van de stand van zaken rondom het stimuleringsfonds.

Bijlagen
Geen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosen t,
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