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Onderwerp

Subsidie Humanitas begeleide omgangsregeling echtscheiding en vakantieweken.

Voorstel

Aan stichting Humanitas een subsidie te verlenen van
1. maximaal € 12.000 voor begeleide omgang bij vechtscheidingen 2017
2. maximaal € 255 voor deelname aan multiculturele kindervakantieweken

Inleiding
Stichting Humanitas Midden-Limburg verzoekt om subsidie voor activiteiten met
vrijwilligers. De opzet van Humanitas past in het nieuwe werken in het sociale domein:
uitgaan van eigen (burger)kracht, netwerkvorming, normaliseren in plaats van
medicalisering en voorkomen van dure, zware hulp. In d¡t voorstel gaat om begeleide
omgang bij vechtscheidingen en deelname multiculturele kindervakantieweken.
Voor de overige activiteiten in de aanvraag (met betrekking tot schuldhulpverlening) volgt
een separaat voorstel.

Beoogd effect/doel
1. Voorkomen van vervolgschade bij kinderen in vechtscheidingssituaties en

vervolgkosten dure jeugdhulp.
2. Leveren van een kleine bijdrage in kosten van multiculturele vakantieweken

Argumenten
1. Begeleide OmoanqsRegeling bij vechtscheidinqen BOR.

Vanaf 1 juli 2015 ontvangt Humanitas enkel nog provinciaal subsidie per door de rechter
uitgesproken verplicht traject. Ter voorkoming van zwaardere problematiek is daarnaast
behoefte aan vrijwillige omgangsondersteuning. Op advies van het ambtelijk
jeugdhulpoverleg Midden-Limburg dragen de afzonderlijke gemeenten vanaf juli 2015 naar
rato bij in de continuering van vrijwillige ondersteuning.
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Naam opsteller voorstel
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Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzun

Klaessen, Riek (575 486)
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Voor Weeft gaat het om maximaal 5 deelnemers x € 2.400 is maximaal € 12.000 in 2OL7
De stichting Humanitas heeft tot medio 2Ot6 2 vrijwillige trajecten begeleid.

2. Multi-Culturele Kindervakantieweek raming 34 deelnemers
Voor algemeen toegankelijk kindervakantiewerk in Weert wordt € 7,50 per deelnemer
verleend. Voorstel is om ook voor de vakantieweek van Humanitas eenzelfde bedrag te
verlenen, met een maximum van € 255. Definitieve vaststelling gebeurt op basis van het
aantal deelnemers in 20L7.

Kanttekeningen en risico's
1. De jeugdhulp transformeeft. Hierover bluven we ¡n contact met aanbieders van

jeugdhulp en het voorliggend veld. Indien in de toekomst andere oplossingen voor
deze problematiek worden gekozen, zal dit in overleg met Humanitas gebeuren.

2. Het bedrag van € 7,50 per deelnemer is erg laag in relatie tot de kosten van de
weken conform de opzet van Humanitas. Gezien gelijke behandeling van alle
kindervakantieweken in Weert wordt toch geadviseerd dit bedrag te verlenen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Deze subsidies kunnen worden verleend binnen het beschikbare budget voor pedagogische
hulp en kindervakantiewerk 2OI7, onder voorbehoud van goedkeuring van begroting 2017
door de gemeenteraad.

Uitvoering/evaluatie
We blijven in contact met Humanitas over hun aanbod en stellen zo nodig bij. Definitieve
vaststelling over 2016 en 2OL7 vindt plaats na indiening van het jaarverslag over het
betreffende jaar.

Communicatie/participatie
n.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern: Ingrid Willems, Silvie Brouwers en Patricia Vos
Extern : stichting Humanitas

Bijlage
Subsidieaanvraag Humanitas activiteiten 2017
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