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Op z november 2ot7 heeft uw raad de motie "Participatie voor en door ons allemaal"
aangenomen. In deze motie worden wij verzocht om:
o In gesprekken met scholen, sporLverenigingen, culturele en educatieve organisaties
aandacht te vragen voor de participatiemogelijkheden van zowel volwassenen als

kinderen;

.
e

In deze gesprekken waar mogelijk tot afstemming te komen voor wat betreft de
verschillende bijdrages van een ieder;
De raad voor de perspectiefnota 2otg-2o22 een overzicht te verschaffen over de
resultaten van deze gesprekken voor wat betreft de verschillende mogelijkheden van de
desbetreffende organisaties en de eventuele onderlinge afstemming.

In deze raadsmededeling geven wij een overzicht van de acties die wij ondernemen om aandacht
te vragen voor de participatiemogelijkheden van zowel volwassenen als kinderen.

Onderwijs
In gesprek met schooldirecteuren uit het Primair, Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs,
is gesproken over:

l.
2.
3.

Het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en de Participatieregeling
die het mogelijk maken voor kinderen uit minimagezinnen om te sporten en zich
creatief te ontwikkelen.
Hoe scholen ermee omgaan als ouders financieel minder daadkrachtig blijken te zijn,
namelijk door soms zelf op zoek te gaan naar een passende oplossing.
Mogelijkheden voor volwassenen om vrijwilligerswerk te doen in het onderwijs.

Er heeft afstemming plaatsgevonden over:
1. Scholen overwegen om zich aan te melden als intermediair om aanvragen te kunnen
doen bij het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.
2. Er zijn voldoende mogelijkheden om als volwassene te participeren in het onderwijs.

Kunst en cultuur
Op z8 mei zor8 zal met het Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed Oegstgeest worden
gesproken over:
1. Het Jeugdcultuurfonds en hoe instellingen ouders en kinderen kunnen doorverwijzen
naar intermediairs in het dorp voor de aanvraag. Instellingen mogen zelf geen

intermediair worden.

:

2.

Participatiemogelijkheden voor volwassenen.

Educatief
De bibliotheek in Oegstgeest biedt diverse activiteiten die participatie bevorderen gratis aan. Te

denken valt aan het taalhuis en het taalcafé. Ook kunnen mensen vrijwilliger worden bij de
bibliotheek. Vrijwilligers werken o.a. als gastheer- of vrouw of zij bezoeken mensen thuis die
frsiek niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen. Ook zijn er workshops voor
werkzoekenden, zoals een Linkedln training.
Op zz mei zal met de Bibliotheek Bollenstreek worden gesproken over de mogelijkheden die de
bibliotheek heeft om meer bekendheid te geven aan de gratis activiteiten die zij bieden.

Sport
Op 15 maart zor8 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de
sportnota. In de vervolggesprekken met de OSF zal aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden voor participatie en eventuele afstemming hierover.
Ten slotte is het vanzelfsprekend dat de verschillende gemeentelijke medewerkers zoals
schuldhulpverleners, bijstandsconsulenten en WMO-consulenten zelf ook actief bestaande
regelingen onder de aandacht brengen bij burgers. Ook de medewerkers uit het Sociaal Team
en het JGT doen dit. Daarnaast subsidieert de gemeente iDOE, die door middel van matching
vrijwilligers koppelen aan een passende vrijwilligersplaats.
Hoewel er nog verschillende gesprekken gepland staan is ons college verzocht om uw raad voor
de perspectiefnota te informeren. In deze raadsmededeling wordt geschetst welke gesprekken
er gevoerd zijn en nog gevoerd zullen worden om de participatiemogelijkheden voor
volwassenen en kinderen te belichten. Na afloop van deze gesprekken zullen wij uw raad

hierover informeren.
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