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1. Aan Raayland College een periodieke subsidie te verlenen van € 25.000 voor het uitvoeren van de
maatschappelijke stage (MAS) voor het schooljaar 2021-2022.
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Samenvatting
Op 21 april 2021 heeft het Raayland College (hierna: het Raayland) een subsidie aangevraagd voor het
uitvoeren van de maatschappelijke stage (MAS) voor het schooljaar 2021-2022. Met ingang van
schooljaar 2015-2016 is de wettelijk verplichte MAS komen te vervallen. De MAS past echter bij de visie
van het Raayland college om meer naar buiten toe te treden. Het Raayland wil de MAS dan ook
handhaven en heeft dit ondergebracht bij burgerschapsvorming.
De MAS is een vorm van leren buiten school, waarbij leerlingen door vrijwilligersactiviteiten een bijdrage
leveren aan de samenleving en belangrijkste burgerschapscompetenties oefenen. De MAS en burgerschap
kunnen elkaar goed versterken omdat leerlingen aan de volgende leerdoelen werken:

Samenwerken aan een sociale leef- en leeromgeving.

Kunnen omgaan met kritiek.

Inzicht krijgen in verschillende vormen van participeren in de samenleving.
In onze kadernota Sociaal Domein wordt aangegeven dat de omgeving een belangrijke pijler is binnen
onze samenleving. Onze omgeving wordt steeds complexer en vraagt steeds meer van de talenten van
onze inwoners. We willen de omgeving versterken. Het op jongere leeftijd doen van vrijwilligerswerk,
draagt bij aan het versterken van die omgeving.
Het (demissionair) kabinet is voornemens om te komen tot een maatschappelijke dienstplicht. In NoordLimburg wordt hiermee geëxperimenteerd middels het regionale project Future. Daarnaast wordt in 2021
het vrijwilligerswerkbeleid geëvalueerd en werkt het Raayland steeds meer samen met Match. Zo kunnen
leerlingen gebruikmaken van de website van Match en wordt de vrijwilligersmarkt gezamenlijk
georganiseerd. Deze samenwerking kan ook iets betekenen voor de toekomst.
Het voorstel is om de aangevraagde subsidie ad. € 25.000 voor het schooljaar 2021-2022 te verstrekken
aan het Raayland. Dit is in lijn met de toegekende subsidies t.b.v. de MAS in voorgaande jaren.
Beoogd resultaat
Rechtmatige subsidieverlening aan het Raayland College voor het uitvoeren van de maatschappelijke
stage voor het schooljaar 2021/2022.
Argumenten
1.1 De aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
De aanvraag van het Raayland is op 21 april 2021 ontvangen. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden
zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening en het Besluit nadere regels subsidieverstrekking
(Bnrs).
1.2 De subsidieaanvraag past bij de praktijk.
Met ingang van schooljaar 2015-2016 is de wettelijk verplichte MAS komen te vervallen. Omdat de MAS
past bij de visie van het Raayland is de MAS ondergebracht bij burgerschapsvorming. Om het te kunnen
blijven handhaven bekostigd het Raayland een deel van de MAS uit eigen middelen (deze kosten zijn
versleuteld in de personeelskosten). Het andere gedeelte wordt sinds schooljaar 2015-2016 gesubsidieerd
door de gemeente Venray.
1.3 De MAS draagt bij aan de doelstellingen van de kadernota Sociaal Domein.
De MAS past goed in onze uitleg van wat burgerschap is en sluit daarmee goed aan op onze
beleidsdoelen. Het biedt leerlingen de gelegenheid om de samenleving te verkennen en daaraan een
bijdrage te leveren. Daarbij leren ze vooral door te doen. Leerlingen leveren een bijdrage aan de
gemeenschap, maken kennis met de samenleving, leren daarvan deel uit te maken en oefenen sociale
competenties.
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1.4 We willen onze omgeving versterken zodat onze kwetsbare inwoners zo goed mogelijk mee kunnen
doen in Venray.
Binnen onze veranderende samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Door
jongeren zo vroeg mogelijk in contact te laten komen met vrijwilligerswerk en hier ervaring in op te laten
doen is dit een stimulans voor het doen van vrijwilligerswerk in de toekomst. Het vrijwilligerswerk vindt
plaats in de omgeving die we willen versterken.
1.5 Er vindt inzet van SROI plaats.
In 2020 zijn zowel de coördinator van de Maatschappelijke stage als de vrijwilliger geworven via Social
Return on Investment. Het Raayland heeft hier positieve ervaring mee opgedaan en wenst dit in 2021
voort te zetten. Door deze inzet worden de kansen op betaald werk vergroot en wordt de omgeving van
deze werklozen versterkt.
1.6 Het Raayland werkt meer samen met Match.
De school onderhoudt contact met Match over onder andere de begeleiding en organisatie van de
maatschappelijke stage. Leerlingen van het Raayland kunnen gebruik maken van de website van Match
voor het vinden van een geschikte stageplaats. Daarnaast organiseert het Raayland samen met Match de
vrijwilligersmarkt. Deze geïntensiveerde samenwerking kan ook iets betekenen voor de toekomst.
1.7 Er wordt geëxperimenteerd met de Maatschappelijke DienstTijd.
Het Rijk heeft in 2019 aangekondigd de contouren van de maatschappelijke stage aan te passen en deze
om te vormen naar een maatschappelijke dienstplicht. In 2020 en 2021 wordt door gemeenten
geëxperimenteerd met deze maatschappelijke dienstplicht. Door de gemeente Venray wordt in dit kader
deelgenomen in het regionale project Future. Hoe de maatschappelijke dienstplicht na afloop van deze
proefperiode eruit gaat zien is momenteel nog onbekend.
1.8 Het vrijwilligerswerkbeleid wordt in 2021 geëvalueerd.
In 2021 wordt gestart met de evaluatie van het vrijwilligerswerkbeleid. Aan de hand van de evaluatie en
ontwikkelingen zal ook gekeken worden naar de toekomst van het vrijwilligerswerkbeleid in Venray. Deze
evaluatie is mogelijk ook van invloed op de MAS.
Risico's
Jongeren zullen niet meer structureel via het Raayland in aanraking komen met vrijwilligerswerk en zich
daardoor inzetten voor de maatschappij.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
Het Raayland wordt geïnformeerd via bijgaande beschikking.
Financiële gevolgen
De subsidie wordt ingezet voor de coördinatie en assistentie en het versterken en promoten van de
Maatschappelijke Stage. Het subsidiebedrag van € 25.000 is gedekt binnen de huidige begroting. De
middelen voor 2022 e.v. dienen beschikbaar te blijven aangezien het vrijwilligerswerkbeleid nog
geëvalueerd dient te worden.
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
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Juridische gevolgen
Tegen de subsidieverlening kan bezwaar worden ingediend.
Rechtmatigheid
De subsidie 2021-2022 wordt rechtmatig aan het Raayland verleend volgens het Besluit nadere regels
subsidieverstrekking (Bnrs) en de Algemene Subsidie Verordening (ASV).
Fatale termijnen
N.v.t.
Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
Evaluatie
Jaarlijkse verantwoording vindt plaats op grond van de subsidievoorwaarden.
Bijlagen
1. Subsidieaanvraag MAS 2021-2022
2. Subsidiebeschikking Raayland College 2021-2022
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Uw kenmerk

Onderwerp

subsidieverlening Maatschappelijke Stage

Geachte,
Op 21 april 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor een periodieke subsidie van € 25.000 voor een
periode van één schooljaar ten behoeve van het uitvoeren van de maatschappelijke stage (MAS).
Op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Venray (ASV) en het Besluit nadere
regels subsidieverstrekking (BRNS) hebben wij als volgt beslist.
Beslissing
Op grond van de door u overgelegde stukken hebben wij besloten een subsidie te verlenen van
€ 25.000 voor het schooljaar 2021-2022.
De MAS is een vorm van leren buitenschool, waarbij leerlingen door vrijwilligersactiviteiten een
bijdrage leveren aan de samenleving. Ze leren de belangrijkste burgerschapscompetenties.
Diensten die uw organisatie hiervoor uit gaat voeren hebben betrekking op de onderdelen
bemiddeling van vraag en aanbod, bemiddeling met betrekking tot de MAS, signaleren en
ontwikkelen, ondersteunen, versterken en promoten van deze activiteiten.
In 2021 wordt het vrijwilligersbeleid geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie hebben
mogelijk invloed op de toekomst van de MAS en daarmee volgende subsidieaanvragen. Daarnaast
wordt er momenteel in de regio, ook door gemeente Venray, geëxperimenteerd met
maatschappelijke diensttijd middels deelname aan Project Future. Hoe de maatschappelijke
diensttijd na afloop van deze proefperiode eruit gaat zien is momenteel nog onbekend.
Uw verplichtingen
Aan de verlening van de subsidie zijn een aantal algemene verplichtingen en voorwaarden
verbonden.
-

dat u de subsidie besteedt aan de activiteiten waarvoor deze verleend is;

-

dat u een goede administratie voert waaraan wij kunnen zijn waar u de subsidie aan
besteed heeft;

-

dat u aan ons meldt wanneer er zich iets voordoet dat invloed kan hebben op het recht op
de subsidie.

Datum

17 mei 2021

Ons kenmerk
Pagina

2 van 3

U kunt deze vinden in artikel 4:69 van de Awb, artikel 6 van de Asv, en artikel 1.5 van het Bnrs.
Specifieke verplichtingen
Verder gelden voor uw activiteit nog de volgende specifieke verplichtingen die aan u worden
opgelegd op grond van artikel 4:38 en/of 4:39 Awb:
elk jaar te evalueren op gehaalde doelstellingen en resultaten met ons, waarvan verdere
voortzetting subsidie afhankelijk is;
om bij de uitvoering van de activiteiten/doelen waarvoor deze subsidie wordt
toegekend burgers van de gemeente Venray te betrekken met weinig
arbeidsmarktperspectief waarbij regulier betaald werk vooralsnog niet haalbaar is.
Daarnaast dient u ook blijk te geven van inspanning om maatschappelijke stageplaatsen
voor jeugdigen te creëren in uw organisatie;
om bij de uitvoering van de activiteiten waarvoor deze subsidie wordt toegekend samen te
werken met andere relevante maatschappelijke partners om zo de mogelijkheden binnen
de omgeving optimaal te benutten;
om voldoende stageplekken te realiseren die bijdragen aan het versterken van de
omgeving.
Betaling
Betaling van de subsidie zal, conform artikel 4:95 lid 1 Awb, bij wijze van voorschot plaatsvinden
op het bij ons bekende rekeningnummer. De betaling vindt plaats binnen 6 weken na aanvang van
schooljaar 2021-2022.
Vaststelling
De verlening van de subsidie moet u zien als een voorlopige toekenning. Door vaststelling van de
subsidie wordt de toekenning van de subsidie definitief. Ik wijs op artikel 1.7 en artikel 1.1 van het
Bnrs.
Daarom moet u na afloop van de periode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.
Dit moet u doen vóór 1 januari 2023. Daarna ontvangt u van ons zo snel mogelijk een besluit over
de vaststelling. Lever daarvoor het volgende bij ons in:
-

een jaarverslag;

-

een jaarrekening; en

-

een balans

-

een beoordelingsverklaring: accountantsverklaring over een beoordeling van zowel de
getrouwheid van de jaarrekening als de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende
besteding van de subsidie.

Lagere vaststelling, wijziging of intrekking
Het kan zo zijn dat de subsidie lager wordt vastgesteld, of wordt gewijzigd of ingetrokken. In
artikel 4:46, 4:48, 4:49 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 11 lid 4
en 12 van de Asv is beschreven wanneer dit kan gebeuren. U wordt daar uiteraard altijd over
geïnformeerd.
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Bezwaar
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dit kan via www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u
naar burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.
In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens
bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en
adres vermeldt. U heeft zes weken om het bezwaarschrift in te dienen. De uiterste datum is zes
weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch
in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om
een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt
u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Vera Michels. Zij is bereikbaar op maandag t/m
donderdag en vrijdagochtend via vera.michels@venray.nl.
Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

, burgemeester

secretaris,

