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Geachte heer Van der Vet,
Op 22 mei 2012 ontving ik uw aanvraag tot subsidieverlening voor het jaar 2012 voor het
jeugd en jongerenwerk. In deze beschikking informeer ik u over het collegebesluit ten
aanzien van de subsidieverlening en de motivering (inclusief verwachte prestaties)
daarvoor, de procedure subsidievaststelling 2012, de bevoorschotting subsidie 2013 en uw
mogelijkheid tot bezwaar.
Besluit ten aanzien van voorlopige subsidieverlening 2013
Het besluit van het college voor de subsidieverlening 2013 is op basis van de algemene
subsidieverordening 2012 (ASV2012). Op dinsdag 11 december 2012 heeft het college
besloten om aan stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland voorlopig subsidie te
verlenen. Het betreft een subsidieverlening voor het 1e halfjaar van 2013, het
subsidiebedrag is op € 179.605,50 bepaald.
Vóór 1 juli 2013 gaat het college over tot definitieve subsidieverlening 2013.
Motivering van het besluit
Het besluit voor voorlopige subsidieverlening komt voort uit:
1. Beoordeling prestaties 2e halfjaar 2012 heeft nog niet plaats gevonden.
2. Ontbreken financiële doorkijk i.v.m. structurele taakstelling 2014.
Om de uitvoering van het jongerenwerk te waarborgen heeft het college besloten om tot
voorlopige subsidieverlening aan stichting over te gaan. In het bestuurlijk overleg van 22
september 2012 met u , als directeur van de stichting JJMH, en uw medewerker mevrouw
E. Leenhouts, heeft wethouder Hofstra aangegeven dat hij de werkzaamheden door uw
stichting positief kritisch volgt.
Met deze voorlopige subsidieverlening wil het college nogmaals het signaal afgeven dat
het geen automatisme is om aan uw stichting de subsidie voor het jeugd en jongerenwerk
te verlenen. Op basis van uw inhoudelijke verantwoording over 2012 en de financiële
doorkijk naar 2014 gaat het college bepalen of aan uw stichting voor 2014 subsidie voor
het jongerenwerk wordt verleend.
Verwachte prestaties van JJMH in 2013
Om bij de vaststelling de door uw stichting geleverde prestaties te kunnen toetsen, zijn in
deze beschikking eenzijdig de belangrijke sturingselementen opgenomen. Deze
sturingselementen komen overeen met de subsidiebeschikking van het 2e halfjaar 2012:
- Het jongerenwerk wordt vorm gegeven door toepassing van de methodiek modern
buurtgericht jongerenwerk.
- Jongeren (ook meiden) in de leeftijd van 12-17 jaar, die extra begeleiding nodig hebben
bij hun vrijetijdsbesteding worden ondersteund, geactiveerd en/of gestimuleerd om
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.
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actief betrokken te zijn bij de samenleving, rekening houdend met hun
ontwikkelingsniveau (10,6% van de doelgroep).
Het ondersteunen, activeren en/of stimuleren van de opvoedomgeving (de
pedagogische civil society);
Het begeleiden van jongeren naar volwassenheid. Het jongerenwerk richt zich daarbij
op de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en hun maatschappelijke
betrokkenheid, zodat zij opgroeien tot participerende en zelfredzame burgers. De
jongerenwerkers zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de vrijetijdsbegeleiding van
jongeren.
Overlastbestrijding door de jeugd, door het verbeteren van verstandhouding tussen
jongeren en hun woonomgeving en door sturing en begeleiding naar bestaand aanbod
van activiteiten.
Samenwerken met andere actoren die een rol hebben in het stimuleren en corrigeren
bij het opgroeien, volwassen worden en de maatschappelijke integratie van jongeren.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn andere aanbieders van vrijetijdsbesteding,
politie, scholen, gemeente, centrum voor jeugd en gezin, toeleidingsvoorzieningen op
het gebied van school en werk, bedrijfsleven, kinderopvang, buurtorganisaties,
buurtbewoners en ouders. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: de partners
staan naast de ouder (of wel we praten niet over hen, maar met hen), het sociaal
netwerk wordt ingezet, en de eigen kracht wordt versterkt van gezinnen. En er wordt
door de partners gewerkt vanuit het principe één gezin, één plan, waarbij het Centrum
voor Jeugd en Gezin een regiefunctie heeft. Samenwerking moet er toe bijdragen dat
het gezin, de jeugdige die effectieve ondersteuning krijgt die het nodig heeft.
Begeleiding van de jeugdredactie JonginKrimpen. Voor alle jongeren in Krimpen aan
den IJssel vanaf 12 jaar wordt informatie aangeboden via jonginkrimpen. Daarnaast
worden deze jongeren ondersteunt en begeleid in het verder vormgeven van een
digitaal platform voor en door jongeren. Naast het gebruik van de site wordt vooral ook
ingezet op het gebruik van social media.
Van jongerenwerkers wordt een proactieve en communicatieve werkhouding verwacht
naar jongeren, bewoners en samenwerkingspartners.
JJMH maakt effectief gebruik van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak,
daarnaast conformeert uw stichting aan de meldcode huiselijk geweld (zie bijlage)
Bovenstaande prestaties verwacht het college terug te zien in de met uw stichting
afgesproken monitor.
Het college verwacht een kwartaalrapportage van de monitor voor 1 mei 2013, een
halfjaarrapportage verwacht het college voor 1 augustus 2013.

Procedure subsidievaststelling 2012
De verantwoording over 2012 valt nog onder het regime van de algemene
subsidieverordening 2007 (ASV2007). Het college verwacht, in afwijking op de ASV 2007,
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de verantwoording over 2012 vóór 1 april 2013. Dit is nodig om de verantwoording tijdig te
kunnen beoordelen ten behoeve van de definitieve subsidieverlening.
Bevoorschotting subsidie 2013
Met deze voorlopige subsidieverlening is nog geen rekening gehouden met de huur van ’t
Onderdak. Deze huur verreken ik bij de definitieve subsidieverlening. U vraagt voor 2013 in
totaal € 359.211 aan, voor het 1e halfjaar komt dit op € 179.605,50 neer. Dit bedrag maak
ik in twee termijnen conform onderstaand schema aan uw stichting over:
Januari 2012
€ 89.802,75
April 2012
€ 89.802,75
Procedure subsidieverlening 2014
Ten opzichte van de aanvraag van 2013 moet stichting JJMH nog ± € 24.000 structureel
bezuinigen in 2014. Gelet hierop dient stichting JJMH, in afwijking op de ASV2012, de
begroting 2014 inclusief structurele taakstelling vóór 1 april 2013 in te dienen.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen
zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Tot slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Maria Huisman of Robert
Knoop. Beiden zijn te bereiken op maandag tot en met donderdag per e-mail
mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl / robertknoop@krimpenaandenijssel.nl of via het
algemene telefoonnummer 14 0180.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders
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Mr. H.S. Prins
Directeur Afdeling Samenleving
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