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Kennisnemen van 

 

Het collegebesluit om de activiteiten van De Parasol met ingang van het schooljaar 

2020-2021 niet meer te subsidiëren en de subsidie voor de komende periode 

gedeeltelijk te weigeren.  

 

Inleiding 

 

In de begroting 2019 is de opdracht opgenomen tot een heroriëntatie op 

volwasseneneducatie. De focus waar het volwasseneneducatie betreft moet met name 

gericht zijn op het vergroten van de participatiekansen van alle Veldhovenaren en van 

mensen met een taalachterstand. In het kader van deze opdracht is in de eerste helft 

dit jaar onderzocht welke activiteiten Educatief Centrum De Parasol organiseert op het 

gebied van volwasseneneducatie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een 

groot deel van het aanbod van De Parasol hobbymatig is en niet gericht is op het 

vergroten van de participatiekansen van alle Veldhovenaren en van mensen met een 

taalachterstand. Het is niet langer passend dit aanbod te subsidiëren. Voor een klein 

deel van het aanbod van De Parasol geldt dat de gemeente wel van mening is dat zij 

een rol heeft in de ondersteuning hiervan. Dit betreft met name het aanbod van 

taalcursussen voor mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn en 

cursussen in verband met geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. Kortom, 

het cursusaanbod dat zich richt op de basisvaardigheden om deel te kunnen nemen 

aan de Nederlandse samenleving. Momenteel voorzien andere maatschappelijke 

organisaties ook in een deel van de vraag hiernaar. Om die redenen heeft het college 

besloten om de activiteiten van De Parasol met ingang van het schooljaar 2020-2021 

niet meer te subsidiëren en de subsidie voor de komende periode gedeeltelijk te 

weigeren. Definitieve besluitvorming hierover vindt te zijner tijd plaats in het kader 

van het WelzijnsBudgetPlan 2020.  

 

De Parasol werkt met schooljaren. Halverwege een schooljaar stoppen met subsidie 

maakt het voor De Parasol nagenoeg onmogelijk om nog een nieuw schooljaar te 

starten. Om die reden is ervoor gekozen om de subsidie door te laten lopen tot het 

eind van het schooljaar 2019-2020. 

 

 

De Parasol ontvangt in 2019 een subsidie ter hoogte van € 129.642. Een deel van dit 

bedrag wordt per 2020 gereserveerd voor de subsidiëring van het aanbod op het 

gebied van taalachterstand en laaggeletterdheid. Dit besluit wordt meegenomen in het 

WBP. Vooralsnog is rekening gehouden met een bedrag van € 30.000. Bij het 
opstellen van de begroting 2020 zal met het beëindigen van de subsidie rekening 

worden gehouden. 
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Kernboodschap 

 

Het college heeft besloten om de activiteiten van Educatief Centrum De Parasol na het 

schooljaar 2019-2020 niet meer te subsidiëren, omdat het cursusaanbod onvoldoende 

gericht is op het vergroten van de participatiekansen van alle Veldhovenaren en van 

mensen met een taalachterstand en deels op andere (efficiëntere) wijze kan worden 

verzorgd in Veldhoven en/of de regio. 

 

 

Vervolg 

 

Het collegebesluit is schriftelijk bekend gemaakt aan De Parasol. In de komende 

periode zal met andere organisaties worden gesproken over het oppakken van het 

deel van het aanbod op het gebied van taalachterstand en laaggeletterdheid.  

 

 

Communicatie en samenspraak 

 

Ter voorbereiding op dit besluit hebben gesprekken plaatsgevonden op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau. Over het collegebesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd met De 

Parasol. Het besluit is gepubliceerd op de openbare besluitenlijst van het college. In 

overleg met communicatie is besproken wat het besluit voor impact heeft op de 

gemeenschap en hoe we het best hierover kunnen communiceren. 
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