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MOTIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE
De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 29 januari 2015;
Gehoord de beraadslagingen;
Constateert dat:
De financiering van de maatschappelijke stage vanuit het rijk wordt beëindigd
Het College van B&W aangeeft dat daarmee het financiële fundament onder het beleid is
weggevallen, en daarom voorstelt de verordening 'incidentele subsidies maatschappelijke
stages' in te trekken
Overwegende dat:
Het doel van het stagebeleid, namelijk "alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken
met èn een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving" van belang wordt geacht en
breed wordt onderschreven
Het vanwege de decentralisaties verwachte en noodzakelijke beroep op eigen inzet en kracht
van onze inwoners, vrijwilligersinzet en andere maatschappelijke basisvoorzieningen, het
eveneens van belang is dat jongeren kennismaken met instellingen op dit gebied
In 2014 subsidie is verstrekt voor ruim 130 stageplaatsen.
De gemeente Heemstede niet slechts een doorgeefluik is voor rijksmiddelen, maar met
verordeningen haar eigen beleid bepaalt en wijziging van dit beleid zorgvuldige voorbereiding
vraagt
Het bij de voorbereiding van het besluit tot intrekken van de verordening ontbroken heeft aan
overleg met of horen van betrokken partijen zowel als aan het verkrijgen van inzicht in de
consequenties van de voorgestelde beleidswijziging
Dit mede tot uitdrukking komt in de verschillend te interpreteren berichten die de raad ontvangt
vanuit het veld en vanuit het College van B&W
De timing van dit besluit onhandig is omdat het organiseren van de stageplaatsen jaarlijks in
maart plaatsvindt
Verzoekt het College:
Alsnog de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de voorbereiding van de besluitvorming
Daarom het voorliggend voorstel tot intrekking van de verordening 'incidentele subsidies
maatschappelijke stages' voorlopig terug te nemen
Inmiddels overleg te voeren met het veld (i.e. de gebruikers van de subsidie) over hun
ervaringen en daarover aan de raad te berichten
Een onderbouwd antwoord te geven op de vraag vanuit het veld (i.e. het 'Pleidooi
maatschappelijke stage') over hoe deze vorm van jongerenparticipatie kan worden behouden
en wat daarvoor nodig is
En vervolgens voorstellen te doen aan de Raad over intrekking dan wel wijziging van de
verordening
En gaat over tot de orde van de dag
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