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Aangevraagd
bedrag
Toets ASV

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

Stek Jeugdhulp
4. Preventie
5. Basishulp
4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team 2017
Verlening 2017
e
€ 216.418 (1 beschikking) +
e
€ 32.304 (2 beschikking) = € 248.722

Vaststelling 2017
€ 248.722

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen gegevens
(art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag is volledig.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli en
voor hogere subsidie uiterlijk 1 april
De subsidieaanvraag is op 29 juni 2016
ontvangen. Een herziene begroting, in
verband met OVA (Overheidsbijdrage in de
Arbeidsontwikkeling), is op 23 november
2016 binnen gekomen.
De aanvraag voor aanvullende begroting is
op 13 april 2017 ontvangen.
Geen

Aanvraag tot vaststelling is op 25 april
2018 bij ons ingediend, dus voor 1 mei.

e

1 beschikking:
A. 0,57 fte coaching on the job voor
€ 43.643
B. 2,01 fte hulpverlening tbv
inzet vanuit het Krimpens Sociaal Team
voor € 172.775
e

2 beschikking:
A. Urenuitbreiding van 8 uur per week
Ambulant Hulpverlener (vanaf 1-72017)
B. Urenuitbreiding van 13 uur per week
Gedragsdeskundige (vanaf 1-52017)
Activiteiten

De aanvraag tot vaststelling bevat:
a.
een verslag
b.
een overzicht van de activiteiten
c.
een balansoverzicht
d.
een accountantsverklaring

Geen afwijkingen
De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op:
- 2,01 fte Basishulp in het Krimpen
Sociaal Team = € 172.775
- 0,57 fte Opvoed- en
opgroeiondersteuning (Coaching on
the job) = € 43.643
- 0,222 fte (vanaf 1-7-2017) Ambulant
Hulpverlener =
€ 9.259
- 0,361 fte (vanaf 1-5-2017)
Gedragsdeskundige =
€ 23.045

A. Opvoedingsondersteuning
Het bieden van pedagogische advisering,
ondersteuning en informatie aan ouders met
kinderen c.q. jongeren en medeopvoeders
met opvoedingsvragen.

KST
Het KST is in 2017 verder ontwikkeld en
staat stevig als netwerkorganisatie in de
inrichting van het sociaal domein. Stek
Jeugdhulp heeft hier een actieve bijdrage
aan geleverd.

Coaching on the job wordt ingezet om de
pedagogisch medewerkers binnen de
voorschoolse voorzieningen te versterken.

Namens Stek Jeugdhulp én
FlexusJeugdplein is er één manager
betrokken geweest bij de ontwikkelingen
binnen de gemeente. (Vanaf 2018 zijn
deze instellingen, samen met
Triviumlindenhof, gefuseerd tot de
organisatie Enver.) De manager is
betrokken geweest bij autismebijeenkomsten en het proces van
inclusieve gemeente.

Stek Jeugdhulp levert:
 0,57 fte Opvoed- en
opgroeiondersteuning via Coaching on
the job
De kwaliteitseisen en randvoorwaarden zijn

vastgelegd in de bijlage
Uitvoeringsvoorwaarden
subsidiebeleidskader opvoed- en
opgroeiondersteuning, behorend bij de
“Beleidsregel Subsidiëring 2017 4.5 –
Opvoed- en opgroeiondersteuning”. De
bijlage maakt onderdeel uit van de
subsidieovereenkomst.
B. Krimpens Sociaal Team
Het Krimpens Sociaal Team maakt
onderdeel uit van de Krimpense toegang
voor opvoeding, welzijn, zorg en
inkomensvoorzieningen. Deze toegang valt
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente.

Het doel van het Krimpens Sociaal Team is
het stabiliseren en/of het oplossen van
complexe problematieken bij de inwoners
en/of gezinnen in Krimpen. Het Krimpens
Sociaal Team biedt hulp bij complexe,
meervoudige problematiek, waarbij een
integrale werkwijze noodzakelijk is. Het
Krimpens Sociaal Team werkt vanuit het
principe één gezin, één plan, één regisseur.
De doelgroep van het Krimpens Sociaal
Team zijn alle inwoners van Krimpen aan
den IJssel van min 9 maanden oud tot en
met 100 jaar en ouder die te maken hebben
met complexe, meervoudige problematiek
die men zelf niet kan of wil oplossen.
Stek Jeugdhulp levert:
- 2,01 fte Basishulp in het Krimpen
Sociaal Team, onderverdeeld in:
 0,67 fte Ambulant Hulpverlener A
 1,34 fte Ambulant Hulpverlener B
De kwaliteitseisen en randvoorwaarden zijn
vastgelegd in de bijlage
Uitvoeringsvoorwaarden
subsidiebeleidskader basishulp Krimpens
Sociaal Team, behorend bij de “Beleidsregel
Subsidiëring 2017 5.0 – Basishulp Krimpens
Sociaal Team”. De subsidieontvanger heeft
zich gecommitteerd aan deze regels, en
heeft voorafgaande aan de
subsidieverlening kennis genomen van de
vereisten en deze rechtsgeldig ondertekend.
De bijlage maakt onderdeel uit van de
subsidieovereenkomst.

Medewerkers van het KST worden
enerzijds aangesproken op hun expertise
en tegelijkertijd wordt er een beroep
gedaan op de medewerkers om eigen
kracht van cliënten te bevorderen en
verdere verdieping te ontwikkelen daar
waar dit nodig is, zoals op het terrein van
(v)echtscheidingsproblematiek.
Resultaten KST
Inzet
Instroom cliënten
Uitstroom cliënten
Reden beëindiging

Gemiddelde duur
Cliënttevredenheid

2,94 fte
28
10
8 volgens plan, 2
vroegtijdig (in
overeenstemming
met cliënt)
408 dagen
3.3 (max. = 4)

Onderwijs-jeugdhulp
Er is ingezet op verdieping en versterking
van de samenwerking tussen jeugdhulp
en onderwijs. In 2017 heeft de manager,
samen met procesregisseur, de scholen
in Krimpen bezocht:
- Hoe kijken ze tegen
schoolmaatschappelijk werk aan?
- Implementeren “geef-me-de-vijf”
methodiek
- Hoe kijken ze aan tegen de rol van
de jeugdhulp i.h.k.v. passend
onderwijs?
In 2018 wordt verder gekeken naar de
ontwikkelingen van de opgehaalde
punten i.h.k.v. ontwikkeling integrale
kindcentra (IKC).
Registratie KST
Vanaf oktober 2015 werken de
medewerkers in het registratiesysteem
Suite van de gemeente Krimpen.
Afgelopen jaar is in Krimpen aan den
IJssel uitgebreid stilgestaan bij
de privacy wet- en regelgeving.
Huisvesting
Medewerkers werken vanuit het
Gezondheidscentrum Krimpen, waardoor
de lijnen kort zijn.
Deskundigheidsbevordering
Medewerkers zijn getraind in de
netwerkbenadering en in de uitvoering
zijn daar al goede resultaten mee
behaald. De gemeente heeft veel
geïnvesteerd in autisme en het
leefbaarder maken voor mensen met

autisme. Door verbinding te
maken tussen leefgebieden, leeftijden en
ervaringsdeskundigen is een proces van
erkenning en verandering ontstaan.
Alert4you (Coaching on the Job)
Twee medewerkers van Stek Jeugdhulp
hebben zich (voor 0,57 fte) gericht op de
ondersteuning en coaching van
medewerkers in de
kinderopvang/peuterspeelzalen. Dit is
een belangrijk onderdeel van de
transformatie: kennis en kunde naar de
voorkant van het zorgveld brengen, zodat
meer kinderen en gezinnen binnen de
gemeentegrenzen hulp en begeleiding
kunnen vinden.
Bijzonderheden

De subsidieovereenkomst wordt voor de
periode van één jaar afgesloten.

Inhoudelijke
toetsing
beleidskader

De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in de
Beleidsregels subsidiëring:
a. 4.5 Opvoed- en
opgroeiondersteuning 2017 (v.w.b.
Coaching on the job)
b. 5.0 Basishulp Krimpens Sociaal
Team 2017 (v.w.b. Krimpens
Sociaal Team)

Begroting 2017

Het subsidieplafond wordt niet
overschreden.

Post / Budget

Beslissing

Lopende 2017 is er een aanvullende
subsidie aangevraagd die is
gehonoreerd. Deze
vaststellingsinformatie betreft de
verantwoording over beide
beschikkingen.
Stek Jeugdhulp heeft de gevraagde
prestaties geleverd conform de
“Beleidsregels subsidiëring:
a. 4.5 Opvoed- en
opgroeiondersteuning 2017
(v.w.b. Coaching on the job)
b. 5.0 Basishulp Krimpens Sociaal
Team 2017 (v.w.b. Krimpens
Sociaal Team)

A. 6716103 Opvoedondersteuning
B. 6671201 KST Jeugdhulp

Aan Stek Jeugdhulp is een voorschot
uitbetaald van € 248.722.
De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de
subsidieverlening.
A. 6716103 Opvoedondersteuning
B. 6671201 KST Jeugdhulp

Voor de periode 1 januari 2017 tot en met
31
december
2017
wordt
een
budgetsubsidie beschikbaar gesteld van €
216.418.

Geadviseerd wordt om de subsidie aan
Stek Jeugdhulp voor 2017 vast te stellen
op het verleende bedrag t.w.
€ 248.722.

Stek Jeugdhulp levert:
- 0,57 fte Coaching on the job (
- 2,01 fte Basishulp in het Krimpen
Sociaal Team, onderverdeeld in:
A.) 0,67 fte Ambulant Hulpverlener A
B.) 1,34 fte Ambulant Hulpverlener B
Hiervoor zijn twee verschillende
overeenkomsten opgesteld.

Lopende 2017 is er aanvullende
budgetsubsidie beschikbaar gesteld van
€ 32.304:
- Urenuitbreiding van 8 uur per week
Ambulant Hulpverlener (vanaf 1-7-2017)
- Urenuitbreiding van 13 uur per week
Gedragsdeskundige (vanaf 1-5-2017)
Totale subsidiebedrag 2017 bedraagt dus
€ 248.722

