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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Bestemming budget maatschappelijke 

stage vanaf 2011 

 

Middenbeemster, 15 november 2011 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

In de gemeenteraad van 27 september jl. is gesproken over de wijze waarop de gemeente invulling zal 
geven aan haar beleid inzake de Maatschappelijke stages. 
De maatschappelijk stage houdt in dat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode verplicht 
minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen vanaf schooljaar 2011-2012. Eerder heeft het college besloten 
geen actief beleid te voeren en de beschikbare middelen van € 2.651,-- niet voor dit doel in te zetten, 
maar het beleid in 2014 nog eens te herzien. 
 

OplossingsrOplossingsrOplossingsrOplossingsrichtingichtingichtingichting    

Na discussie heeft wethouder Dings namens het college toegezegd dat aan de raad een nieuw voorstel 
wordt gedaan om voor het bedrag van € 2.651,-  eenmalig het product  ‘vacaturebank’ van Clup Welzijn 
Purmerend in te kopen voor het school jaar 2011-20112. 
Op basis van de offerte die Clup Welzijn in Purmerend ons heeft  aangeboden werd de conclusie 
getrokken dat voor dit budget jongeren uit de Beemster gebruik zouden kunnen maken van de 
vacaturebank die deze organisatie aanbiedt.. Navraag bij Clup Welzijn wees echter uit dat Beemster 
jongeren al gebruik mochten maken van deze vacaturebank en dit in de praktijk ook al echt doen.. 
Op 2 november j.l. is er daarom een gesprek geweest tussen wethouder Dings en de directie van Clup 
Welzijn om de mogelijkheden te bespreken.  
Vanuit de gedachte dat Beemster op dit moment slechts een klein budget heeft en een beperkte inzet 
van menskracht mogelijk is, is besproken hoe we toch stapsgewijs kunnen groeien naar een meer actief 
beleid voor maatschappelijke stages in 2014. Dit mogelijk gecombineerd  met vrijwilligersbeleid en ook 
jongerenwerk.  
Clup Welzijn staat hier heel positief tegenover. In de praktijk blijkt dat zij nu ook al jongeren uit Beemster 
begeleiden en dat Beemster jongeren al gebruik maken van het Purmerendse welzijnswerk (m..n. in 
Zuidoostbeemster). Daarbij mogen Beemster jongeren nu al gebruik maken van de aanwezige 
vacaturebank. 
Met hen is afgesproken dat wij de gemeenteraad zullen voorstellen het budget vanaf 2011 van  2615,-- 
beschikbaar zullen stellen aan Clup Welzijn. Afgesproken is dat zij dit budget in zullen zetten voor de 
realisatie van workshops voor Beemster organisaties die maatschappelijke stage plekken willen 
aanbieden. Deze workshops zullen er op gericht zijn organisaties te trainen hoe ze jongeren moeten 
begeleiden bij hun maatschappelijke stage.  
De komende tijd zullen wij met Clup Welzijn een stapsgewijze invoering te bespreken. 
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Er worden workshop aangeboden die er gericht zijn Beemster organisaties te trainen door de 
begeleiding van jongeren bij hun maatschappelijke stage. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Het ongeoormerkte budget van € 2.615,-- dat vanaf 2011 in het gemeentefonds is toegevoegd  
beschikbaar stellen aan Clup Welzijn 
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Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

In samenspraak met Clup Welzijn een plan maken om uiteindelijk in 2014 een beleid te hebben voor 
maatschappelijke stage, vrijwilligersbeleid en wellicht ook jongerenwerk. 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Eind 2012 bezien wat de workshops hebben opgeleverd (tevredenheid organisaties toetsen) 
 

VoorgestelVoorgestelVoorgestelVoorgesteld besluitd besluitd besluitd besluit    

 
Er mee instemmen dat er vanaf 2011 een bedrag van € 2.651,- beschikbaar wordt gesteld aan  Clup 
Welzijn ten behoeve van trainingen voor Beemster organisaties die maatschappelijke stages aan 
willen bieden 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Clup Welzijn van dit besluit op de hoogte stellen. 


