COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Voorlopige subsidieverlening 2013 Jeugd en Jongerenwerk
Te besluiten om
1. Aan stichting JJMH voorlopig een subsidie van € 179.605,50 te verlenen voor het 1e
halfjaar van 2013.
2. Over te gaan tot definitieve subsidieverlening voor 2013 nadat de verantwoording over
2012 en de financiële doorkijk naar 2014, door uw college zijn goedgekeurd.
Inleiding
In 2012 heeft uw college besloten om in te zetten op modern buurtgericht jongerenwerk.
Hiervoor heeft u het 2e halfjaar van 2012 aan stichting JJMH subsidie verleend. De afgelopen
periode heeft stichting JJMH hier invulling aangegeven. Alhoewel er stappen voorwaarts zijn
gezet door stichting JJMH is het nog steeds goed om de vinger aan de pols te houden.
Met deze voorlopige subsidieverlening geeft uw college nogmaals het signaal af dat het geen
automatisme is om aan stichting JJMH de subsidie voor het jongerenwerk te verlenen. Uw
college kan overgaan tot definitieve subsidie 2013 op basis van:
1. De inhoudelijke verantwoording over 2012, hier moet uit blijken of stichting JJMH er in is
geslaagd om de kanteling naar het buurtgericht jongerenwerk te realiseren.
2. De begroting van 2014 waarin de structurele taakstelling à € 50.000 verwerkt moet zijn.
Vóór 1 juli 2013 gaat uw college over tot definitieve subsidieverlening voor het 2e halfjaar van
2013 aan stichting JJMH.
Beoogd effect
In verband met de uitvoering van het jongerenwerk door stichting JJMH, voorlopig aan
voornoemde stichting een subsidie à € 179.605,50 te verlenen.
Argumenten
1.1 Aangevraagd subsidiebedrag door JJMH binnen beschikbaar budget
De indexering (budgetsubsidies) is met de begrotingsbehandeling 2013 op -1,25%
gesteld. Het subsidieplafond à € 390.063 voor het jeugd en jongerenwerk is op basis
van deze taakstelling tot stand gekomen.
In uw beschikking wordt echter, vanwege de voorlopige verlening, de helft van het
door stichting JJMH aangevraagde subsidiebedrag à € 359.211 opgenomen. Dit komt
neer op € 179.605,50 voor het 1e halfjaar van 2013. De uitbetaling van de
voorschotten over het eerste half jaar kan dan (zie argument 1.2) worden
overgemaakt aan stichting JJMH.
1.2

Voorschot - Waarborging continuïteit
Omdat er op dit moment niet overgegaan kan worden tot een definitieve
subsidieverlening, dreigt de continuïteit van het jeugd- en jongerenwerk in gevaar te
komen.
Er wordt over het eerste half jaar van 2012 een voorschot à € 179.605,50 (in twee
termijnen) overgemaakt, dit ter overbrugging voor JJMH tot aan de definitieve
subsidieverlening.

1.3

Ondanks voorlopige subsidieverlening wel prestatieafspraken
In de beschikking zijn eenzijdig prestatieafspraken opgenomen. Deze zijn nodig om
bij de vaststelling de geleverde prestaties van stichting JJMH te kunnen beoordelen.
De prestaties van het 1e en 2e halfjaar van 2013 worden integraal beoordeeld bij de
aanvraag tot subsidievaststelling in 2014.

2.1

Subsidieverantwoording 2012 noodzakelijk
De subsidieverantwoording over het jaar 2012 is noodzakelijk om te kunnen
beoordelen of stichting JJMH er in is geslaagd om het modern buurtgericht
jongerenwerk te realiseren. Gelet hierop dient stichting JJMH, in afwijking op de
ASV2007, de verantwoording over 2012 voor 1 april 2013 in te dienen.

2.2

De door JJMH toegezegde financiële doorkijk naar 2014 ontbreekt
Naast de algemene taakstelling op budgetsubsidies (argument 1.1), is er voor het
jeugd en jongerenwerk een extra taakstelling à € 50.000 structureel vanaf 2014
opgenomen. Dit houdt in dat het subsidieplafond voor het jeugd- en jongerenwerk in
2014 op € 335.187 gesteld wordt.
Met de aanvraag van 2013 speelt stichting JJMH in haar ogen in op het modern
buurtgericht jongerenwerk. Wat ontbreekt in de aanvraag is de toegezegde financiële
doorkijk naar 2014. Ten opzichte van de aanvraag van 2013 moet stichting JJMH nog
± € 24.000 structureel bezuinigen. Gelet hierop dient stichting JJMH, in afwijking op de
ASV2012, de begroting 2014 inclusief structurele taakstelling vóór 1 april 2013 in te
dienen.

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
Het voorschot wordt ten laste gebracht van het volgende budget:
442485.6630201 (Budget-subsidies. Open jeugd- en jongerenwerk algemeen)
Het budget is toereikend.
Communicatie
Stichting JJMH wordt door middel van een beschikking geïnformeerd oer uw besluit.
Uitvoering
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