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Aangevraagd bedrag

Verlening 2017
€ 337.830

Vaststelling 2017
€ 364.420, waarvan € 330.440 subsidie
en € 33.980 huurvergoeding.
resultaat € 8.601

Toets ASV

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting aanvraag
Activiteiten

Op 27 april 2016 is de subsidieaanvraag
van JJMH ontvangen. Op 25 augustus
2016 is een gecorrigeerde aanvraag
ingediend.
De aanvraag is puur financieel. Inhoudelijke uitwerking volgt in overleg in een
later stadium.
Stichting JJMH vraagt voor 2017 subsidie aan voor de uitvoering van modern
buurtgericht jongerenwerk.
De te verwachten prestaties van JJMH
zijn beschreven in de subsidiebeleidsregel Jeugd- en jongerenwerk. In samenspraak wordt er voor 2017 een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Op 25 april 2017 is de vaststellingsaanvraag voor de subsidie 2017 van het
Jongerenwerk ontvangen. Dit is binnen
de vastgestelde termijn van 1 mei 2018.
geen

De aanvraag behelst een inhoudelijke
en financiële vaststelling
De hiernaast beschreven activiteiten
hebben in 2017 allemaal plaatsgevonden en verantwoord.
In de subsidieovereenkomst zijn de volgende extra afspraken gemaakt:
Aandachtsgebieden 2017
In januari 2017 worden in samenspraak
tussen de gemeente en JJMH nadere
afspraken gemaakt over de aandachtgebieden voor het subsidiejaar. Aandachtsgebieden zijn geformuleerd als:
Talenten ontplooien, participatie en ontwikkeling, en een veilige omgeving.
Voor de subsidieaanvraag 2019 wordt
dit als basis gebruikt.

In grote lijnen houdt het jongerenwerk
zich bezig met:
- Ambulant jongerenwerk

Prestaties 2017
Indicatoren:
- Ambulante rondes: 120
Vanuit het ambulante werk ziet het jongerenwerk vooral kleinere groepen jongeren in de buitenruimte die regelmatig
van samenstelling en locatie wisselen.
Risicovol gedrag dat het meeste wordt
gesignaleerd heeft betrekking op alcohol
en drugs. Overlast komt het meest voor
op de gebieden: vernieling, geluidoverlast en rommel. Inzet: Er is aanbod gecreëerd voor een aantal groepen. Een
groep bezoekt nu ook de Tuyter.

-

Schooljongerenwerk VO

- Activiteiten schooljongerenwerk VO: 40
In de tweede helft van het jaar
hebben er, naast de maandelijkse
voorlichtingen tijdens de schoolpauzes,
ook verschillende klassikale voorlichtingen plaatsgevonden. Zo is er voor het
schooljaar 2017/2018 op het Comenius
College gestart met de Young&Strong
activiteiten. Er is een (preventief) programma ontwikkeld voor alle klassen/
leerlingen van de school in het
Young&Strong programma van de
school.
De week voor de herfstvakantie heeft
het jongerenwerk de 3 klassen van het
eerste jaar voorgelicht over het gebruik
van Social Media. De week voor de
kerstvakantie heeft het jongerenwerk
alle klassen, dus 3 eerste klassen, 2
tweede klassen en de derde klas, voorgelicht over het veilig gebruik van vuurwerk. Daarnaast heeft het jongerenwerk
in samenwerking met het Krimpens Sociaal Team op het Krimpenerwaard College 9 van de 11 tweede klassen voorgelicht over middelengebruik tijdens de
projectweek van het KWC in november.
Thema’s die aan bod zijn gekomen, zijn:
alcohol, drugs en medicijngebruik en de
combinatie hiervan.

-

Schooljongerenwerk PO

- Activiteiten schooljongerenwerk PO: 10
Klaar voor het middelbaar: Voor deze
training deden 20 jongeren van in totaal
9 verschillende scholen mee. De eerste
2 trainingsmiddagen zijn succesvol afgesloten eind juni.
Het jongerenwerk ziet meerwaarde in
het geven van deze voorlichting aan alle
groepen 8. Dit zou een mooie mogelijkheid kunnen zijn om alle groep 8 leerlingen zelfverzekerder richting het VO te
laten gaan en als jongerenwerk tijdig bij
deze jongeren in beeld te komen.

-

Wijkgerichte activiteiten
waaronder sportactiviteiten

- Wijkgerichte activiteiten (w.o. sport): 20
In samenwerking met Synerkri voert het
jongerenwerk maandelijks sportactiviteiten uit met een specifiek thema. Jongeren uit verschillende wijken hebben de
mogelijkheid gekregen om kennis te
maken met verschillende sporten. Hier
is een overlap van kinderen en jongeren
in de leeftijd van 10 tot 17 jaar oud.
Voor het project Samen Een tegen Eenzaam hebben verschillende wijkactiviteiten plaatsgevonden. Hierbij werd sa-

mengewerkt met verschillende partners
zoals: De Zonnebloem, Contour
de Twern en vele anderen. Omdat de
activiteiten een laagdrempelig karakter
hebben, kan zowel jong als oud aansluiten. Het jongerenwerk is ook betrokken
bij de wijkschouwen in verschillende
wijken. Voor het jongerenwerk een goed
moment om met bewoners uit verschillende wijken in contact te komen zodat
het jongerenwerk weet of er overlast
wordt ervaren.
-

Inloop de Tuyter

- Openingsuren inloop, per week: 12
Qua bezoekers is er een nieuwe doelgroep ontstaan. Veel oude bezoekers
hebben andere interesses gekregen.
Het afgelopen half jaar is de doelgroep
verjongd en weten zij ook de weg naar
de Tuyter te vinden. Een aantal van
deze bezoekers is vaste vrijwilliger geworden van de jong en oud activiteiten
binnen de Tuyter. Opvallend zijn hierbij
jongeren die de afgelopen jaren als
vluchteling zijn gearriveerd en nu integreren en daarbij ook gebruik maken
van het jongerenwerk.
- Activiteiten tijdens inloop: 160
Er zijn werkgroepen (vrijwilligers) gemaakt die 1 x in de maand bij elkaar
komen. Verder zijn signalen van bezoekers opgepakt en verder uitgewerkt.
Ook is er veel aandacht voor de individuele jeugd. Signalen van hulp vragen
worden met de jeugd besproken en zo
nodig besproken in het casuïstiek overleg.
Jongeren zijn voorgelicht over thema's:
week van de liefde , financiën, buitenzijn
en milieu, alcohol en drugs, vakantie en
lifestyle. In het tweede halfjaar zijn er
tijdens de inloop jongeren gesproken die
zich graag willen inzetten voor het organiseren van een voetbaltoernooi
in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Aan het eind van het jaar heeft dit
toernooi, waarbij verschillende jongeren
bij zijn betrokken, plaatsgevonden.

-

Meidenwerk

- Activiteiten gericht op meiden: 20
Een meidengroep wordt ondersteund bij
het organiseren van maandelijkse workshops en wekelijkse inloopactiviteiten.
De groepen zijn nog klein waardoor veel
energie wordt gestoken in continuïteit.
Een leuk detail is dat meiden van de

taallessen bij de buren in het gebouw
door de meidenwerker betrokken zijn bij
de meidenactiviteiten.
-

Website Jongin

Voor de subsidieverlening is een subsidieovereenkomst 2017 opgesteld.
Bijzonderheden

Inhoudelijke toetsing
beleidskader
Begroting 2017

- Het aangevraagde bedrag (voor activiteiten) is hoger dan het verleende bedrag. Daarnaast daalt de ureninzet voor
2017 in vergelijking met 2016. De indexering van 1% vanuit de gemeente
volstaat niet om stijgende kosten volledig te compenseren. Het betreft met
name cao-gerelateerde kosten. Daarnaast werkt JJMH aan een stapsgewijze
verhoging van de ratio-inzet MBO/HBO.
Hetgeen een verhoging van de gemiddelde uurprijs betekent. De ureninzet
daalt van 5.195 (verleend aantal, aangevraagd is 5.300) in 2016 naar 5.029
(aangevraagd aantal) in 2017.
- In 2016 is JJMH verhuisd van het Onderdak naar de Tuyter. Bij deze nieuwe
accommodatie hoort een andere huurprijs. De gemeente hanteert als standpunt dat 100% van de huurkosten worden vergoed. De huurvergoeding aan
JJMH voor 2017 (€ 33.980) stijgt aanzienlijk ten opzichte van 2016 (€ 8.140).
- De basis voor de inhoudelijke prestaties volgen uit de beleidsregel en de
subsidieovereenkomst. Aan het begin
van het subsidiejaar, evenals gaandeweg, worden afspraken geconcretiseerd.
De aanvraag voldoet aan het Subsidiebeleidskader 2012 en de beleidsregel
Jeugd- en jongerenwerk.
Huurvergoeding
De totale huurvergoeding voor de Tuyter
in 2017 is berekend op € 33.980.
De huur voor 2017 moet nog definitief
berekend worden. Na afloop van het

De website van Krimpenwijzer is verbeterd en daarop is een directe link naar
jongin te vinden. De kwantitatieve resultaten zijn terug te vinden in de monitor.
leerlingen voorlichting / les over verschillende relevante thema’s.
De jongerenwerkers promoten de
Jonginkrimpen website tijdens hun ambulante rondes en bij de reguliere activiteiten. Twitter wordt door de jongerenwerkers minimaal eens per week gebruikt om zowel activiteiten van het jongerenwerk te promoten als nieuwe, interessante stukjes die op de website
staan.
Bij verantwoording blijkt dat het jongerenwerk binnen het verleende bedrag
heeft kunnen voldoen aan de afspraken
die gemaakt zijn over de uit te voeren
activiteiten in 2017.
Er is een positief resultaat van € 8.601,-.
Het verzoek van het JJMH is om dit toe
te voegen aan de egalisatiereserve.

De verantwoording voldoet aan het subsidiebeleidskader 2012 en de beleidsregel Jeugd- en jongerenwerk
De huur voor 2017 is uiteindelijk vastgesteld op € 34.045,Dat betekent de gemeente nog € 65,als huurvergoeding 2017 verschuldigd
is.

subsidiejaar vindt er een verrekening
plaats op basis van feitelijk in rekening
gebrachte huur.
Activiteitenbudget
Het activiteitenbudget voor 2017 bestaat
uit het budget van 2016 (€ 327.168) plus
de door de gemeenteraad vastgestelde
indexering van 1%. Het activiteitenbudget voor 2017 is € 330.440.
De totale subsidie komt hiermee op
€ 364.420.
Bezuinigingen
Post / Budget

Beslissing

Niet van toepassing.
6630201 Open jeugd- en jongerenwerk
algemeen.
- 442485 Budget-subsidies (€ 330.440)
- 434350 Bijdragen en huren onroerende zaken (€ 33.980)
Stichting JJMH een budgetsubsidie voor
2017 verlenen van € 364.420. De budgetsubsidie verlenen overeenkomstig de
concept subsidieovereenkomst.

Niet van toepassing
6630201 Open jeugd- en jongerenwerk
algemeen.
- 442485 Budget-subsidies (€ 330.440)
- 434350 Bijdragen en huren onroerende zaken (€ 33.980)
1. De budgetsubsidie van Stichting JJMH
2017 vast te stellen op € 355.884,2. Het positief resultaat van € 8.601 verrekend met een huurverschil van €
65,- terugvorderen, te weten € 8.536,De reserve van het jeugd en jongerenwerk bedraagt per 31-12-2017 meer dan
15% van de totale inkomsten. Dit is de
benedengrens voor toevoeging van het
positief saldo aan de reserve zoals opgenomen in artikel 20, lid 1 van de Asv
2012.

