Motie
De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 14 oktober 2010
constaterende, dat
• de door het CDA op 4/5 november 2008 ingediende motie (zie bijlage) maatschappelijke
stages unaniem is aangenomen en het college heeft ingestemd met de uitvoering;
• onderdeel van de opdracht is om voor het zomerreces van 2009 met een notitie naar de
raad te komen waarin het college verslag doet van de vorderingen en zijn visie geeft op de
maatschappelijke stage;
• de gemeenteraad uiteindelijk pas op 17 december 2009 de 'Visie over Maatschappelijke
Stages' heeft kunnen vaststellen
overwegende, dat
• de CDA-fractie herhaaldelijk naar de voortgang heeft geïnformeerd, zowel voorafgaande
aan de vaststelling van de visie als nadien;
• volgens de in de vastgestelde visie opgenomen Planning 2009/2010, nog in 2009 een
overeenkomst met de uitvoerder zou worden gesloten;
• in het eerste kwartaal van 2010 door de uitvoerder (stagemakelaar) gestart zou worden
met de bemiddeling tussen Wijdemeerse stagebieders en scholieren;
• veel middelbare scholieren uit andere regiogemeenten door bemiddeling van de
Vrijwilligerscentrale als stagemakelaar al in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 een
maatschappelijke stage hebben gelopen;
• hierdoor veel ervaring door de stagemakelaar is opgebouwd en een netwerk van direct
betrokkenen is gerealiseerd;
• het maatschappelijke stage-project Free Choice succesvol in de verschillende
regiogemeenten wordt uitgevoerd, behalve in de gemeente Wijdemeren;
• scholieren uit Wijdemeren daarom beperkt en dan nog voornamelijk stageplaatsen buiten
Wijdemeren krijgen aangeboden hetgeen in strijd is met de motie en de vastgestelde visie;
• de Kick Off voor het stagejaar 2010/2011 al op 16 september jl. is gehouden en scholieren
uit onze gemeente opnieuw vrijwel van deelname worden uitgesloten omdat onze
gemeente nog steeds geen overeenkomst heeft afgesloten;
• dit voor scholieren uit onze gemeente een zeer onwenselijke situatie is
draagt het college op
• binnen vier weken een overeenkomst met de stagemakelaar af te sluiten;
• de middelen die de gemeente ontvangt uit de participatie-envelop via het gemeentefonds,
die bestemd zijn voor maatschappelijke stage daarvoor te bestemmen;
• er zorg voor te dragen dat scholieren uit onze gemeente - op de wijze zoals vastgesteld in
de CDA-motie van 4/5 november 2008 - uiterlijk vanaf januari 2011 kunnen deelnemen aan
het project Free Choice en vergelijkbare projecten.
En gaat over tot de orde van de dag,
Wijdemeren, 14 oktober 2010.
De raad voornoemd,
CDA Wijdemeren

