
 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met het toekennen van een financiële bijdrage van maximaal € 41.650,- voor 

het project ‘Leren en Werken in Winkelcentrum Cronjé’; 

2. De financiële bijdrage wordt gedekt uit OPH pijler Sociaal (reserve GSBIII nr. 15.150622), OPH 

pijler Economie (nr. 1850074791) en de RMC-voorziening (nr. 15.150602), volgens de financiële 

paragraaf in de B&W nota; 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie 
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Onderwerp 
project ‘Leren en Werken in Winkelcentrum Cronjé’ 

B & W-vergadering van 1 augustus 2006 

 

Bestuurlijke context 
Het bestuur van de winkeliersvereniging Cronjé verzoekt de gemeente financieel bij te dragen aan het 

project ‘Leren en Werken in Winkelcentrum Cronjé’. 

 

Inhoud project 

Doel van het project is, voor leerlingen van VMBO, MBO en HBO, stages en praktijklessen te 

realiseren in het beheer van het winkelcentrum Cronjé en in de bedrijfsvoering van de 

winkeliersvereniging. Hierbij worden de VMBO en MBO leerlingen aangestuurd door HBO studenten. 

Er is sprake van een diversiteit aan stages op verschillende niveaus, zoals ondersteuning van het 

projectmanagement, het leveren van een bijdrage aan een veiligheidsproject, het opstellen van een 

terrassenplan, afvalbeheer, inrichten en bijhouden van plantenbakken etc. 

Het project wordt begeleid door de winkeliersvereniging en de betrokken opleidingen gezamenlijk.  

 

Het project loopt van 1 september 2006 tot en met 31 december 2007. In 2006 zullen er 30 jongeren in 

het winkelcentrum actief zijn, gedurende de totale projectperiode ca. 100. 

 

De verwachting is dat na anderhalf jaar, als het project blijkt aan te slaan en de structuur en de 

samenwerking met het onderwijs meer vorm heeft gekregen, met aanzienlijk minder begeleiding kan 

worden volstaan. Ook kan, na gebleken succes, wellicht uitbreiding plaatsvinden naar andere 

winkelcentra. 

 

Voor een uitvoerige projectbeschrijving wordt verwezen naar het projectplan ‘Leren en Werken in 

Winkelcentrum Cronjé’. 

 

Relatie met gemeentelijke doelstellingen 

Het project draagt bij aan meerdere gemeentelijke doelstellingen. Vanuit onderwijsperspectief kan het 

project leiden tot een verhoging van het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaalt, zijnde een 

OPH doelstelling in de pijler Sociaal. Dit wordt versterkt door het gegeven dat met ingang van 2007 het 

project zich deels specifiek zal richten op voortijdige schoolverlaters. Door het project als pilot voor de 

regio aan te merken past dit tevens in de doelstellingen van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC-functie). Uit economisch oogpunt past het project in de OPH1 doelstelling van verhoging van de 

detailhandelbestedingen.  

 

Financiële paragraaf 

De kosten van het gehele project zijn geraamd op € 42.800,- (2006) + € 55.700,- (2007) = totaal 



€ 98.500,-, volgens de begroting in de brief van 17 juli 2006. Aan de gemeente wordt een financiële 

bijdrage gevraagd van € 23.800,- (2006) + € 17.850,- (2007) = totaal € 41.650,-. De 

winkeliersvereniging gaat ervan uit de overige kosten, ca. 58 % van het totaal, uit eigen middelen resp. 

via externe fondsenwerving te kunnen dekken. 

 

Vanuit de onderbesteding pijler Economie (OPH1) is in de kadernota een bedrag gereserveerd van  

€ 10.000,- voor het leerwerkproject Cronjéstraat, te besteden in 2006. 

 

De regionale regiegroep RMC gaat akkoord met het voor dit project bijdragen van € 5.000,- uit de 

bestaande RMC-voorziening (voor 2007). 

 

De overige kosten komen ten laste van de pijler Sociaal. Vanuit deze pijler kunnen de aanwendingen ten 

behoeve van dit project voor 2006 en 2007 worden afgedekt zoals vastgesteld in de kadernota. 

 

E.e.a. leidt tot de volgende dekking: 

 

gemeentelijke bijdrage 

  

dekking 

   

2006   

OPH pijler Economie €   10.000,- beschikbaar gesteld bij kadernota 2006 

OPH pijler Sociaal €   13.800,- beschikbaar gesteld bij kadernota 2006 

   

2007   

OPH pijler Sociaal €  12.850,- beschikbaar gesteld bij kadernota 2006 

RMC €    5.000,- RMC-voorziening 

   

Totaal €  41.650,-  

 

Evaluaties / eindverslag 

Als voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage wordt gesteld dat er tussentijdse evaluaties plaatsvinden 

over de periode 1 september tot en met 31 december 2006 en 1 januari 2007 tot en met 31 juli 2007, in 

te dienen voor 1 maart 2007 resp. 1 oktober 2007. Vóór 1 maart 2008 wordt een eindverslag ingediend 

over het gehele project, inclusief financiële verantwoording. 

 

De evaluaties en het eindverslag gaan in ieder geval in op de concreet behaalde resultaten (het aantal 

begeleide jongeren per onderwijstype, de meerwaarde van het project voor het winkelcentrum etc.), de 

wijze van begeleiding door de deelnemende partijen en de financiële stand van zaken. 

 

In de tweede evaluatie wordt tevens meer specifiek ingegaan op: 

- de resultaten van het project voor de doelgroep voortijdige schoolverlaters; 

- de voorwaarden voor een mogelijke continuering na 1 januari 2008, en 

- een mogelijke verbreding naar andere winkelcentra. 
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