AGENDA PROGRAMMA LEREN en TALENT

THEMA Leren

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

Vergroting van de
bewustwording bij jongeren
waar hun talenten liggen, ze
behouden voor de regio,
arbeidsparticipatie te
bevorderen. Tegelijkertijd het
faciliteren van het bedrijfsleven
om met kennis van jong talent
vanuit zowel middelbaar
onderwijs als hoger onderwijs
(van MBO tot Universitair) te
groeien en te innoveren.

Versterken van de relatie en samenwerking met
het middelbaar en hoger onderwijs

De gemeente
faciliteert al in
financiële zin en in
de vorm van
(denk)capaciteit.

We hebben inmiddels op een aantal terreinen
goede contacten met onderwijsinstellingen (met
name Saxion). We willen echter ons netwerk
verder verbreden en zullen ook samenwerking
aangaan met bijv. het ROC van Twente en
agrarische onderwijsinstellingen (vanwege ons
omvangrijke buitengebied).

Faciliteren, aanjagen,
stimuleren en
verbinden

Een werkbudget om initiatieven te ondersteunen, te
faciliteren is gewenst want momenteel is er geen
expliciet budget. Een budget van 50.000 is
noodzakelijk. Dekking hiervoor kan worden gehaald
uit de reserve Actieplan Arbeidsmarkt ter hoogte van
190.000 Waarbij initiatieven wel moeten worden
voorzien van cofinanciering door partners.

Via de bedrijfsconsulenten wordt het principe van
de innovatieHUB verder verspreid.Vanuit Saxion is
inmiddels informatie verspreid over de
mogelijkheden van ondernemers om van hun
kennis gebruik te maken. We willen dit verder
aanjagen.

Faciliteren, aanjagen,
stimuleren en
verbinden

Communicatie bekostigen uit werkbudget

Aanjagen

Financiering (8.000) binnen bestaande budgetten

Verbinden van ondernemers,
onderwijs en overheid

Andere initiatieven
worden (mede)
gefaciliteerd door
de gemeente.
Het vergroten van de kennis van bestaande, en
succesvolle, initiatieven om een sneeuwbaleffect
te creëren (denk aan innovatieHUB en
Schemerlampjes project)

Ondernemers

Het meer inzetten van studenten binnen
gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van
onderzoek over vraagstukken binnen de
gemeente.

Noaberkracht

Steeds meer worden studenten ingezet voor
vraagstukken binnen de gemeente. We willen de
komende tijd gebruiken om het bewustzijn bij
medewerkers van Noaberkracht te vergroten over
de waarde hiervan. Dit moet leiden tot een
intensievere samenwerking van Noaberkracht
met onderwijsinstellingen.

Onderwijsprogramma met Zikke vormgeven

Gemeente

De kern van Zikke is kinderen kennis te laten
maken met verschillende beroepen om de keuze
voor de juiste studie te versterken. Als gemeente
willen we kinderen graag kennis laten maken met
het werken voor een gemeente.

Er dient een programma te worden ontwikkeld dat
voldoende aansluit bij de belevingswereld van de
kinderen. De kosten worden geraamd op
(eenmalig) 10.000.
Cofinanciering via (Organisatieontwikkeling)
Noaberkracht

Faciliteren van techniekdagen

Onderwijs
Ondernemers
Gemeente

Organisatie via Zikke, financiering is structureel
geregeld

Financiering uit bestaande budgetten

Samen met agrarische ondernemers, LTO en
onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze
sector

Ondernemers

Er wordt onderzocht op welke wijze we door
samen te werken innovatie kunnen aanjagen en
welke vorm daarin het beste is voor alle partijen

Uren zijn begroot, geen extra middelen nodig.

Gemeente

Gemeente

Voorstel

THEMA Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

- Het bevorderen van
cultuureducatie,
talentonwikkeling,
muziekonderwijs, lezen en het
bestrijden van
taalachterstanden op de
basisscholen in alle dorpen
- Het bestrijden van
laaggeletterdheid bij
volwassenen
- Relatie leggen tussen de
dorpen en het belang van het
behoud van cultureel erfgoed,
zowel materieel als
immaterieel

Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017
t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het
kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle
basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen
stimuleert de gemeente de creativiteit en
talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de
subsidie zijn voorwaarden verbonden. De
voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF
uit de kunst’.
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting
Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en
Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1
januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst
gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot
de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe
ambitieuze vorm en organisatie van
muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze
periode een vaste subsidie in de begroting
opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm
van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd
en bekendgemaakt.
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting
Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op
basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de
samenleving’ afspraken gemaakt voor het
bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan
gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft
ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk
met als speerpunten in elke dorp het concept
‘bibliotheek op school’ en een Taalhuis voor de
bestrijding van taal-achterstanden bij volwassenen.
Met de directie van de Bibliotheek afspraken maken
over de inzet in Geesteren van de door de gemeente
bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde
cultuurcoach. In de overige dorpen is de
cultuurcoach ook inzetbaar als daar belangstelling
voor is.
In overleg met de dorpen en culturele instellingen,
zoals Heemkunde verenigingen, gezamenlijk het
belang van het behoud van cultureel materieel en
immaterieel erfgoed bepalen (voorbeelden Marietje
Koopmanprijs, combinatie zoeken en verbinden met
evenementen)

TOF

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken

Faciliteren en
controleren

Reguliere uren

TOF

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken en
deze nieuwe vorm van muziekonderwijs goed
communiceren en bekendmaken.

Faciliteren en
controleren

Reguliere uren

Bibliotheek
Tubbergen

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken

Faciliteren en
controleren

Reguliere uren

Bibliotheek
Tubbergen/
Werkgroep
Geesteren

Vastleggen van afspraken over de inzet in
Geesteren van de door de gemeente bij de
bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde
cultuurcoach.

Faciliteren en
controleren

Reguliere uren

Dorpen

Dorpen via Mijn Dorp en Heemkundeverenigingen
uitdagen na te denken en mede vormgeven aan
een nieuwe vorm van behoud van cultureel
materieel en immaterieel erfgoed

Faciliteren

150 extra uren
daarnaast € 10.000 structureel vanaf 2020

Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente
Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020
subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn
voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn
vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m
2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één
glashelder cultureel netwerk’. In het
meerjarenbeleidsplan staan activiteiten benoemd die
bijdragen aan de genoemde onderdelen uit de linker
kolom.

Gemeente en
culturele
organisaties die
momenteel
verenigd zijn
binnen het
‘cultuurplatform
in wording’

Uitvoering en evaluatie activiteitenplan 2018
conform vaststelling Provincie Overijssel

Faciliteren en (deels)
uitvoerend.

Gemeente Tubbergen ontvangt € 40.000,- op
jaarbasis van Provincie Overijssel. Voor de jaren 2019
en 2020 dient de gemeente € 20.000,- cofinanciering
te leveren. (Cofinanciering moeten gevonden worden
door bestedingen die reeds is de basis worden
gedaan). Tevens is 4 uur in de week aan ambtelijke
inzet voor 2019 en 2020

- Het bevorderen van
cultuurparticipatie onder
jongeren
- Het versterken van de
culturele netwerkvorming
- Het stimuleren van culturele
deskundigheidsbevordering

Kunstenschool
Kaliber

Heemkundevereniging
en

Voorstel

