BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019

4.6 - Jeugd- en jongerenwerk
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het jeugd- en jongerenwerk
gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018
besluiten
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk
Doel
Algemeen
Het realiseren van een integrale dienstverlening en/of hulpverlening op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, veiligheid, werk
en inkomen’.
In Krimpen aan den IJssel willen we de volgende maatschappelijke effecten bereiken:
- Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl.
- Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan naar
school of hebben werk. Talenten worden benut.
- Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving.
- Meer jeugdigen groeien op in een gezin.
- Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein.
(kinderopvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts)
- Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit in vermindering van
vraagverlegenheid bij inwoners.
- Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten.
- Meer Krimpenaren zetten zich in als vrijwilliger.
- Meer Krimpenaren kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
- Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving.
- Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners
- Minder Krimpense ouderen voelen zich eenzaam.
- Minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende interventies).
Specifiek
Jeugdigen groeien op tot verantwoordelijke burgers, doordat zij:
• voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen om later via arbeid in hun levensonderhoud te voorzien;
• hun talenten ontplooien;
• een gezonde leefstijl ontwikkelen;
• in een veilige omgeving leven;
• daarbij door hun ouders in voldoende mate worden ondersteund.
Het doel van het jongerenwerk is jongeren te ondersteunen bij het participeren in de maatschappij. Er is
onderscheid in het tienerwerk, het ambulant jongerenwerk en het accommodatie gebonden jongerenwerk.
Het jongerenwerk is samenwerkingspartner van de KrimpenWijzer.
Doelgroep
Voor het open jeugd en jongeren is de primaire doelgroep 12 t/m 17 jaar binnen de gemeente Krimpen aan
den IJssel.
Subsidieaanvrager

Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland (JJMH)
Subsidiesoort
Budgetsubsidie
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019.
Basisvoorwaarden
A) Met het sociaal beleid willen we bereiken dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kansrijk en veilig
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.
Het jongerenwerk begeleidt in het kader van het sociaal beleid jongeren in de leeftijd van 12 t/m17 jaar
die het nodig hebben bij het opgroeien tot participerende burgers. Op het persoonlijke vlak betekent dat
het begeleiden van individuele jeugdigen bij het proces van volwassenwording, naar het opgroeien tot
actieve, zelfstandige en betrokken burgers. Op het maatschappelijke vlak gaat het om bevordering van
de participatie van kinderen en jongeren in de lokale samenleving en in de maatschappij als geheel.
B) Van het jongerenwerk wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:
• Kinderen en jongeren groeien gezond op. Zij c.q. hun ouders oordelen over het algemeen positief
over hun lichamelijke en psychische gezondheid
• Kinderen en jongeren groeien veilig op
• Het versterken van het opvoedkundig klimaat
• Het versterken van de ouderbetrokkenheid.
• Kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders weten waar zij informatie kunnen krijgen over bv.
vrijetijdsbesteding, onderwijs, hulp
• De jeugd wordt gestimuleerd en waar nodig ondersteund om mee te denken en mee te doen in de
samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de jeugdige
• De maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd is vergroot wat zich uit in een toename van het
aantal deelnemers aan activiteiten en een toename van het aantal actieve jonge vrijwilligers, dat zijn
steentje bijdraagt aan de maatschappij.
• Professionals en andere volwassenen waar de jeugdigen mee in contact komen, kunnen beter
begrijpen welk gedrag hoort bij een opgroeiende jeugdige en hoe daar het beste mee omgegaan
kan worden. Dit om afwijkend gedrag te normaliseren.
• Het aantal meldingen van overlast door jongeren daalt en het aantal jongeren dat met justitie in
aanraking komt daalt.
• Er is een sluitende aanpak van risico- en probleemjongeren woonachtig binnen onze gemeente, dat
“shopgedrag” door en het “rondpompen” van jongeren voorkomt en bestrijdt.
• Indien er sprake is van verschillende vormen van jeugdhulp dan worden deze gecoördineerd ingezet
vanuit principe van één gezin, één plan.
• Het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling
Specifieke criteria
A) Het jeugd- en jongerenwerk voert de volgende functies uit:
• Buurtgericht jongerenwerk sluit aan bij ons sociaal beleid, dat enerzijds gebaseerd is op het
versterken van de positieve basis voor jeugd en ouders en anderzijds op het realiseren van een
samenhangende zorgstructuur.
• Buurtgericht jongerenwerk is partner bij het versterken van de opvoedomgeving.
• Buurtgericht jongerenwerk, als basisvoorziening, begeleidt jongeren naar hun volwassenheid.
• Buurtgericht jongerenwerk is van belang bij het beperken van jeugdoverlast
• Buurtgericht jongerenwerk is geen solitaire opdracht, samenwerken is cruciaal.
• Jongerenwerkers begeleiden jongeren in hun vrije tijd.
• De huisvesting van het jongerenwerk moet aansluiten bij het jongerenwerk en is geen doel op zich.
B) Voor het jongerenwerk betekent dit dat zij het jongerenwerk organiseren volgens de methodiek Modern

jongerenwerk. Dit betekent o.a. dat het jongerenwerk gericht is op:
• Jongeren(ook meiden) in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, die extra begeleiding nodig hebben bij hun
vrijetijdsbesteding worden ondersteund, geactiveerd en/of gestimuleerd om actief betrokken te zijn
bij de samenleving, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau.
• 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.
• Van jongerenwerkers wordt een proactieve en communicatieve werkhouding verwacht naar
jongeren, bewoners en samenwerkingspartners.
• De stichting maakt effectief gebruik van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, daarnaast
conformeert uw stichting aan de meldcode huiselijk geweld.
Conform de ASV 2018 kan het college nadere voorwaarden en doelstelling uitwerken in de
subsidieovereenkomst.
Verdeelsleutel
1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.
2. In Krimpen aan den IJssel is er plaats voor 1 aanbieder voor het jeugd en jongerenwerk.
3. Het college bepaalt elk jaar of het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering.

