COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststellen projectsubsidie “Herstart junior” 2017

Te besluiten om
1. Projectsubsidie aan Samenwerkingsverband Aan den IJssel voor “Herstart junior”
2017 vast te stellen op € 9.965.
Inleiding
Voor 2017 heeft Samenwerkingsverband Aan den IJssel een projectsubsidie ontvangen ad €
9.965, ten behoeve van twee plekken “Herstart junior”.
Binnen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel bestond de
voorziening Herstart junior voor (dreigende) thuiszittende leerlingen van het primair
onderwijs.
Het project Herstart junior is bedoeld voor leerlingen tussen de 5 en 12 jaar die minstens vier
weken thuiszitten zonder plaatsing op een school. Met Herstart wordt beoogd te bepalen
welke school het beste past bij iedere thuiszitter binnen deze leeftijdscategorie, en hem/haar
weer te laten wennen aan school. Het gaat om een programma van maximaal 16 weken.
Beoogd effect
De subsidie is vastgesteld
Wanneer u akkoord gaat met dit advies wordt de projectsubsidie “Herstart junior” vastgesteld
en de subsidiecyclus afgerond.
Thuiszitters voorkomen
Door het verstrekken van de projectsubsidie 2017 “Herstart junior” is het voorkomen dat er
twee kinderen zogenaamde “thuiszitters” zijn geworden.
Eén van de leerlingen die heeft deelgenomen aan Herstart is teruggeplaatst in het reguliere
onderwijs. De andere leerling kreeg, voor twee jaar, een passende plek in het speciaal
onderwijs, waarna opnieuw wordt gekeken of terugplaatsing in het reguliere onderwijs
mogelijk is.
In het jaar 2017 is, doorlopend vanuit het jaar 2016, voor één leerling vier weken Herstart
benut en één traject volledig. Dat brengt het totaal op 20 weken. Hiermee is sprake van
onderbenutting. Dit in tegenstelling tot de vorige project periode waar sprake was van
overschrijding met 10 weken. Deze overschrijding is toen opgevangen binnen het geheel van
beschikbare plekken voor de regio van samenwerkingsverband Aan den IJssel.
Overeenkomstig de overschrijding in de vorige periode, kan de onderschrijding van het jaar
2017 op dezelfde wijze worden opgevangen. Per saldo is in de twee periodes het totaal
aantal trajecten geleverd als overeengekomen.
Co-financiering
Samenwerkingsverband Aan den IJssel vroeg aan de gemeente Krimpen aan den IJssel om
garantstelling en financiering van 2 plekken Herstart junior voor 2017. Overigens betreft het
enkel het jeugdhulpdeel van de plek. Een dergelijk verzoek was ook gedaan aan de
gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Hierdoor werd het mogelijk, naast uiteraard

de co-financiering vanuit het samenwerkingsverband t.a.v. het onderwijsgedeelte, om de
voorziening Herstart junior in stand te houden. Hierdoor heeft de leerplichtambtenaar een
beroep kunnen doen op de voorziening en zijn “thuiszitters” voorkomen.
Argumenten
Werkzaamheden uitgevoerd
Er is voldaan aan hetgeen is afgesproken in de subsidieovereenkomst.
Thuiszitters voorkomen
De voorziening Herstart heeft in 2017 twee leerlingen, die dreigde uit te vallen, opgevangen
waardoor “thuiszitters” zijn voorkomen.
Kanttekeningen
Geen
Financiën
De subsidie ad € 9.965 is als voorschot betaald aan SWV Aan den IJssel. Omdat de
subsidie ook op € 9.965 wordt vastgesteld hoeft er geen verrekening plaats te vinden.
Vanaf 2018 wordt de financiering voor Herstart niet meer geregeld via een projectsubsidie,
maar wordt er betaald voor het gedeelte jeugdhulpkosten per daadwerkelijk afgenomen plek.
Communicatie
SWV Aan den IJssel ontvangt een beschikking.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
- Verantwoording projectsubsidie 2017
- Invulschema vaststelling Herstart junior 2017
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