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Onderwerp 

EPD-aanvraag “Tante Truus” (projectnummer EPT104005) 

 

Samenvatting 

Inhoud 

De gemeente Almere heeft in het kader van het “Ontwikkelingsconvenant Almere – 

Flevoland 2000-2006” op 4 oktober 2002 een EPD-aanvraag ingediend voor het 

project “Tante Truus”.  

Tante Truus is een arbeidsintegratie- en werkervaringsproject voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Het project gaat bestaan uit een lunchcafé en cadeaushop 

waarin onder deskundige begeleiding mensen met een verstandelijke handicap of 

verstandelijke ontwikkelingsachterstand op een zo volwaardig mogelijke wijze 

werkzaam zullen zijn.  

Doel is om via praktische scholing en training binnen het project "Tante Truus" de 

doelgroep maximale kansen te bieden op arbeid en zo mogelijk toe te leiden naar een 

betaalde baan. Ook beoogt het project de maatschappelijke acceptatie ten aanzien 

van mensen met een verstandelijke handicap te verhogen. 

Het lunchcafé annex cadeauwinkel wordt gevestigd in een bestaand pand aan de 

Grote Markt te Almere –Stad. Het project zal een lokale maar ook een regionale 

functie hebben. Tevens zal het gaan fungeren als ontmoetingsplaats voor iedereen. 

Het totale bruto vloeroppervlak komt op circa 200 m
2
 plus 40 m

2
 buitenterras.  

Eetcafé en winkel zullen wat prijzen betreft marktconform worden geëxploiteerd dus 

op commerciële wijze. Het project kan dan ook worden gekwalificeerd als een 

maatschappelijke onderneming. 

Voor de bekostiging van het scholingsprogramma wordt in een later stadium mogelijk 

nog een beroep gedaan op ESF-middelen in het kader van maatregel 1.5. De 

activiteiten binnen maatregel 1.4 hebben namelijk een directe relatie met de 

activiteiten binnen maatregel 1.5. In het bijzonder bij experimentele projecten, zoals 

het project “Tante Truus”, zal het noodzakelijk zijn de randvoorwaarden te scheppen, 

die dergelijke projecten tot wasdom brengen. 

Het ontwerp scholingsprogramma wordt binnenkort met PME afgestemd. Daarna zal 

worden bekeken of het indienen van een ESF-aanvraag noodzakelijk is. 

 

Het voorstel is afgestemd met de afdeling SPV. In overleg met de afdeling SPV zal 

voor het jaar 2003 nader worden bekeken of het project “Tante Truus” gekoppeld kan 

worden aan activiteiten in het kader van het “Europese jaar voor mensen met een 

handicap 2003”. 

 

Europees programma 

Het project past binnen maatregel 1.4 “Versterking infrastructuur arbeidsmarkt 

(EFRO)”. 

Binnen deze maatregel is het mogelijk experimentele projecten met EFRO-middelen 

in de voorwaardenscheppende sfeer te ondersteunen, die beogen de inzetbaarheid 

van werknemers en werklozen te vergroten, waarbij (onder andere) bijzondere 

aandacht uitgaat naar de doelgroep arbeidsgehandicapten. 
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Financiering 

De (eligibele) kosten bedragen € 496.000. Het gaat hier om investeringen voor 

verbouw en aanpassing van het pand, evenals inventaris- en inrichtingskosten. 

De gemeente vraagt om een bijdrage van € 216.000, zijnde 43,5% van de (eligibele) 

kosten. Op grond van maatregel 1.4 is een EFRO-bijdrage mogelijk van gemiddeld 

47%. De gemeente draagt zelf € 176.000 bij. 

Teneinde de EPD-bijdrage conform de financiële tabellen te verstrekken, stellen wij u 

voor de EPD-bijdrage op de navolgende wijze te verstrekken: 

 een EFRO-bijdrage van € 196.000 en 

 provinciale cofinanciering van € 20.000.  

 

Investeringsfasering 

 2002: € 220.000 

 2003: € 276.000 

 

Effecten 

De effecten worden als volgt geschat: 

 nieuwe werkgelegenheid 22 fte’s, waarvan 18 fte’s die tot de doelgroep 

(arbeidsgehandicapten) kunnen worden gerekend. 

 

Communicatie 

Over het project “Tante Truus” zal een persbericht verschijnen en tevens zal op de 

website van het Europese programma aandacht worden besteed aan het project.  

 

Voorstel GS: 

 ten behoeve van het project “Tante Truus” een EFRO-bijdrage te verstrekken van 

maximaal € 196.000, zijnde 39,5% van de eligibele investeringen van  € 496.000 

en provinciale cofinanciering te verstrekken van maximaal € 20.000, zijnde 4,0% 

van de eligibele kosten; 

 de EFRO-bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 1.4 “Versterking 

infrastructuur arbeidsmarkt (EFRO)”; dan resteert een bedrag van € 2.118.114 op 

deze maatregel; 

 de provinciale cofinanciering ten laste te brengen van het budget cofinanciering 

EPD 2000- 2006; dan resteert een bedrag van € 980.000; 

 de bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat er een EPD-

overeenkomst wordt gesloten conform bijgaand voorbeeld. 

 

Gevraagd advies: 

In te stemmen met het voorstel. 

 

Advies Commissie: 

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

 

 


