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ASV
Samenvatting
aanvraag

Activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel
Jeugd en Onderwijs
Gezond opgroeien en opvoeden
Verlening 2017
Subsidie van € 9.965 voor het
jeugdhulpdeel van 2 plekken Herstart
junior.
Hoofdstuk 3; Aanvraag van de subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen gegevens
(art. 5.2. a t/m c )
De aanvraag is volledig.
- Art. 6.2.b: Aanvraagtermijn 10 weken voor
aanvang activiteit
De subsidieaanvraag is op 31 maart 2016
ontvangen.

Vaststelling 2017
€ 9.965 voor het jeugdhulpdeel van 2
plekken Herstart junior.
Hoofdstuk 7: Verantwoording subsidie
-Art. 17.1: Aanvraag binnen 13 weken na
verrichting activiteiten indienen.
De aanvraag is op 26 maart 2018, dus
tijdig, ingediend.
-Art. 17.2: Inhoudelijk verslag waaruit de
activiteiten blijken.
De aanvraag is volledig.

Geen

Geen

Projectsubsidie voor (garantstelling van) het
jeugdhulpdeel van 2 plekken Herstart junior
bij SBO De Piloot. Het onderwijsgedeelte
van de plekken verzorgt SWV Aan den
IJssel.

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op het inhoudelijke verslag,
waaruit blijkt dat SWV Aan den IJssel, in
co-financiering, zorg heeft gedragen voor
4 plekken Herstart junior bij SBO De
Piloot.

Herstart junior wordt uitgevoerd op SBO De
Piloot. SWV Aan den IJssel verzorgt (de
garantstelling) van de plekken door de
cofinanciering van het onderwijsdeel met
het jeugdhulpdeel van de gemeenten.

SWV Aan den IJssel heeft uitvoering
gegeven aan de voorgenomen activiteiten
door, in co-financiering, zorg te dragen
voor (de garantstelling van) 2 plekken
Herstart junior bij SBO De Piloot.

Herstart junior is bedoeld voor leerlingen
tussen de 5 en 12 jaar die minstens vier
weken thuiszitten zonder plaatsing op een
school. Herstart is een programma van
maximaal 16 weken.
Doel Herstart:
- het vinden van antwoord op de
thuiszitproblematiek
- toeleiding passende onderwijsplek en
kansrijke doorstart in het onderwijs
- (weer) laten wennen aan school
Bijzonderheden

Projectsubsidie betreft alleen het
jeugdhulpdeel van de 2 plekken.

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.
Inhoudelijke
toetsing
beleidskader

De aanvraag voldoet aan de Beleidsregel
Subsidiëring 2017: 5.1 Integrale
arrangementen en innovatie sociaal
domein.

Geen opmerkingen

Begroting 2017

Voor 2017 is er voor Herstart junior een
budget beschikbaar van € 9.965.

Aan het Samenwerkingsverband Aan den
IJssel is een voorschot uitbetaald van
€ 9.965..
Overeenkomstig ASV 2012 (artikel 17) is
het, gezien de omvang van het
subsidiebedrag t.w. minder dan € 50.000,
niet nodig een financieel verslag aan te
leveren. Aan den IJssel heeft daarom
alleen een inhoudelijk verslag
aangeleverd waaruit blijkt dat de
prestaties zijn geleverd.

Post / Budget

6630404 Lokale jeugdhulp /
442487 Projectsubsidies

6630404 Lokale jeugdhulp /
442487 Projectsubsidies

Beslissing

De projectsubsidie, voor (garantstelling
van) 2 plekken Herstart junior gedurende
2017, aan Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel
te verlenen tot een bedrag van € 9.965. Het
betreft hier alleen het jeugdhulpdeel.
Vervolgens de beschikking aan SWV Aan
den IJssel toesturen.

Geadviseerd wordt om de subsidie aan
Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Aan den IJssel vast te stellen
op het verleende bedrag t.w. € 9.965.
Vervolgens SWV Aan den IJssel een
beschikking te sturen.

