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Afdoening motie 'participatie voor en door ons allemaal'

opgesteld door

Op 2 november 2OI7 heeft uw raad de motie "Participatie voor en door ons allemaal" aangenomen.
ln deze motie worden wij verzocht om:
a

a

a

ln gesprekken met scholen, sportverenigingen, culturele en educatieve organisaties
aandacht te vragen voor de participatiemogelijkheden van zowel volwassenen als kinderen;
ln deze gesprekken waar mogelijk tot afstemming te komen voor wat betreft de

verschillende bijdrages van een ieder;
De raad voor de perspectiefn ota 2Ot9-2O22 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.

Aanleiding voor deze motie was de wens om binnen het minimabeleid een declaratieregeling voor
volwassenen op te nemen. lnmiddels hebben wij uw raad hiertoe een voorstel gedaan en heeft uw
raad op 30 oktober 2018 besloten de declaratieregeling voor volwassenen per l januari 2019 toe te
voegen aan het minimabeleid. Voor kinderen uit minimagezinnen bestond er al een
participatieregeling en is bij de begrotingsbehandelin gin 2OI7 besloten om het Jeugdsport- en
Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld te subsidiëren. Voor de implementatie van de regelingen
voor kinderen hebben wij conform deze motie contact gelegd met diverse partners, zoals scholen en
verenigingen, en de regelingen bij hen onder de aandacht gebracht.
Op 17 april 2018 heeft u van ons een stand van zaken ontvangen (Z/78/772252/220323). Op dat
moment waren de verschillende gesprekken met onze partners nog niet afgerond. Nu dat wel het
geval is ontvangt u deze raadsmededeling. ln deze raadsmededeling zetten we uiteen wat wij
gedaan hebben om nog meer aandacht te vragen voor participatie.
Er gebeurt in Oegstgeest al veel op het gebied van participatie. Wij spreken steeds meer met onze

partners over de noodzaak van verbinding, met inwoners en met elkaar, om actief te onderzoeken
waar de behoefte ligt en aanbod op elkaar af te stemmen. Desalniettemin hebben we naar aanleiding
van deze motie participatiemogelijkheden opnieuw onder de aandacht gebracht bij onze partners.

Onderwijs
ln bestuurlijk overleg met het Primair, Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn het
Jeugdsport-, het Jeugdcultuurfonds én de Participatieregeling onder de aandacht gebracht. Tevens
islzijn de informatie en aanvraagformulieren aan de scholen gemaild.
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Om voor het Jeugdsport- of Jeugdcultuurfonds in aanmerking te komen dient een intermediair de
aanvraag te doen. Scholen kunnen zelf intermediair worden en vijf scholen zijn al als intermediairs
bekend bij de fondsen. Enkele scholen hebben aangegeven moeite te hebben met het vragen naar de
inkomenssituatie van ouders. Aan deze scholen wordt nog bekend gemaakt welke andere

intermediairs er in Oegstgeest actief zijn, zodat ook zij hun leerlingen kunnen verwijzen. Tevens
subsidieert de gemeente scholen om vakleerkrachten in te zetten om leerlingen op een
professionele manier kennis te laten maken met bewegings- en muziekonderwijs.

Cultuur
Met het Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed Oegstgeest is gesproken over hoe zij ouders en
kinderen kunnen doorverwijzen naar intermediairs in Oegstgeest om aanspraak te maken op het
Jeugdcultuurfonds. Daarnaast heeft de voorzitter van het platform informatie over het
Jeugdcultuurfonds verspreid in diens eigen netwerk.
Met de bibliotheek is gesproken over mogelijkheden om nog meer bekendheid te Seven aan de
laagdrempelige activiteiten die zij organiseren, onder andere voor gezinnen met een laag inkomen
en in het kader van laaggeletterdheid. Op 30 oktober heeft de bibliotheek tijdens het Sociaal Team
overleg een presentatie gegeven over haar activiteitenaanbod en de verbindende functie van de
bibliotheek. Afgesproken is dat het Sociaal Team en de coördinator van de bibliotheek elkaar blijven
informeren en mensen naar elkaar doorverwijzen.

Sport
ln gesprekken met de Oegstgeester Sportfederatie (OSF) inzake het Sportakkoord staat het

onderwerp participatie en eventuele afstemming hierover, op de agenda.
Al langer bestaat er een schoolsportcommissie die wij subsidiëren, waarin leerkrachten samen met
scholen en sportverenigingen o.a. sportdagen organiseren om sportbeoefening onder jeugd te
stimuleren. Ook kunnen kinderen via deze commissie bij sportverenigingen kennis maken met
verschillende sporten door bijvoorbeeld mee te doen met een training.
Participatie in de samenleving is een belangrijk thema en wij blijven dit onder de aandacht brengen
bij onze partners. Op basis van bovenstaande informatie beschouwen wij hiermee de motie als
afgedaan.
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