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Onderwerp

Subsidie Kamers met Uitzicht Punt Welzijn 2016

Voorstel

Aan Punt Welzijn subsidie voor Kamers met Uitzicht te verlenen van € 11.200 voor 2016

Inleiding
Op 25 september 2013 is een subsidie verleend voor 2Ot3-2015 voor het project Kamers
met Uitzicht. Dit project biedt lichte begeleiding aan jongeren (zonder indicatie jeugdhulp),
die door hun thuissituatie worden belemmerd in hun ontwikkeling.
De jongeren volgen een opleiding, werken daarnaast of volgen vanuit een uitkering een
verplicht traject. Het project is in 2013 tot en met 2015 gefinancierd uit de reserve
maatschappelijke doelei nden.

Beoogd effect/doel
De bedoeling is dat de jongeren met coaching door jongerenwerkers in een jaar groeien
naar zelfstandigheid door een goede basis/netwerk.

Argumenten
Het project voorziet in een behoefte. De gemeente heeft vanaf 2015 de regie op jeugdhulp
en WMO. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de overgang voor 18 min/18 plus. Voor
jongeren met een goede thuisbasis is dit al een spannende periode. Jongeren die worden
belemmerd door problematiek van ouders (vechtscheiding, verslaving, schulden) of van
henzelf (alleenstaand ouderschap, ontbreken van een startkwalificatie) lopen extra risico
en balanceren op het randje van financiële en sociale redzaamheid. Elke tegenvaller is een
risico op uitval. Dit project biedt hen het uitzicht op een goede start naarzelfstandigheid.
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In het verslag is vermeld hoe het met de kandidaten van 2013 tot en met 2015 is gegaan.
Er zijn goede resultaten geboekt, het project heeft voor de jongeren een groot verschil in

de goede richting gemaakt. De preventieve aanpak werkt.

In 2015 is een tweede project gestart met hulp van provinciale subsidie, voor jongeren die
vanuit jeugdhulp uitstromen vanwege het bereiken van de lBjarige leeftijd. Dit proiect
heet Kamers met llitzicht Plus, vanwege de zwaardere uitgangssituatic. /Vaasf begeleiding
door jongerenwerk van Punt Welzijn is er gespecialiseerde nazorg door een hulpverlener.

Het reguliere project Kamers met Uitzicht loopt door in 2016. Er blijven nog steeds veel
kandidaten binnenkomen. Begeleiding is nog steeds nodig. Het nijpend tekort aan

betaalbar"e wOOnruimte 1¡oor jOngeren wordt Cqncreet zichthaar- Het is blijfl nodig om
samen met de woningstichting en afdeling Ruimte te zoeken naar passende oplossingen
De recent in uw college vastgestelde notitie "een tijdelijk thuis" is hiervoor het kader.

De vraag om woonruimte is voor jongeren een veilige ingang. Tijdens de intakes komt
vaak onderliggende problematiek aan de orde. Soms vallen jongeren buiten de reikwijdte
van het project, bijvoorbeeld als ze uit hun bijbaantje niet voldoende inkomen hebben om
een kamer te kunnen betalen. Om vervolgschade te voorkomen begeleidt jongerenwerk
hen dan naar een hulpverlener of helpt hen richting werk of school. Voor de toekomst blijft
er dringend behoefte aan kamers en aanvullende begeleidingsvormen als kamertraining.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De bijdrage voor het project Kamers met Uitzicht á € 11.200 kan worden gedekt uit de

rijksbijdrage van € 37.815 voor extra contactmoment adolescenten. Na de verplichting
voor van ziekteverzuim door de GGD is op deze post voldoende ruimte

De bijdrage zetten we heel gericht in voor structurele begeleiding van een groep jongeren

die een groot risico loopt om tussen de wal en het schip te geraken.

Uitvoering/evaluatie
Zie bijgevoegd verslag van de periode 2013-20L5. Verder neemt Punt Welzijn dit project
mee in hun reguliere jaarverslag.

Comm u nicatie/ participatie

Overleg gevoerd met
Intern: Nancy Peeters, consulent WIZ: RMC, participatie en WMO.
Marian Arts afd Ruimte i.v.m. betaalbare woonruimte jongeren en alleenstaande moeders.
Saskia Doek accountmanager Punt Welzijn Patricia Vos financieel controller.
Extern: Punt Welzijn, Wonen Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin

Bijlagen :

1. Subsidieaanvraag Kamers met Uitzicht 2016
2. Verslag Kamers met Uitzicht 2013-2015

7160001 Gentra Jeugd en Gezin 6343035
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GEMEENTE vVEERT

Stichting Punt Welzijn
De heer Theo van Ekerschot
Postbus 112
6000 AC WEERT

Weert, B juni 2016

Onderwerp : subsidie voor Kamers met Uitzicht 2016
Ons kenmerk : 20600 ZlL6|BW 009557 r.klaessen

Geachte heer van Ekerschot,

U heeft op 3 mei 2016 een subsidieverzoek ingediend voorverlenging van het project
Kamers met Uitzicht.

Subsidie
In onze vergadering van 7 juni 2016 hebben wij besloten om conform afspraak een
subsidie van € 11.200 te verlenen voor Kamers met Uitzicht 2016. De subsidie wordt
verleend op basis van de subsidieverordening professionele instellingen.
De subsidie van € 11.200 dient te worden ingezet voor begeleiding van jongeren die in
2016 deelnemen aan het project Kamers met Uitzicht.

Bevoorschotti ng en verantwoording
De subsidie wordt in 2 termijnen van € 5.600 op uw rekening overgemaakt.
De verantwoording van ingezette uren voor Kamers met Uitzicht dient u op te nemen in
uw jaarverslag/jaarrekening 2016 die voor L mei 20t7 moeten worden ingediend.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een bezwaarschrift sturen aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 950 6000 AZ WEERT.

Zorgt u dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in
uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. K n A.A
gemeentesecretaris burge

Wilhefminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Samenvattino verslao kamers met uitzicht (kmu) en kmu olus 2O13-2O15 30-03-2016
Kamers met Uitzicht (KmU) startte in oktober 2073. Jongeren worden ondersteund bij
zelfstandig leren wonen en begeleid in de persoonlijke ontwikkeling (scholing of werk).
Naast Wonen zijn Werken, Leren en Coachen de vier kernthema's van dit project. De
regie ligt bij de jongeren zelf. Passende coaching wordt geboden door 2 jongerenwerkers.
Voorwaarden voor deelname: (bijna) thuisloos, 18-25 jaar, geldige verblijfsvergunning,
ongetrouwd/niet samenwonend, dagbesteding als voltijdstudie en/of bijbaan en/of baan
of vrijwilligerswerk/mantelzorg, gemotiveerd, binnen 12 maanden zelfstandig kunnen
wonen, met medebewoners kunnen omgaan en financiële middelen hebben.
In 2013 had Wonen Limburg individuele woonruimtes/ appartementen op de Vogelsbleek.

KmU Plus is een zwaardere varíant met intensievere begeleiding met subsidie van de
provincie Limburg. Met reguliere hulpverlening, o.a. het CJG en AMW. Met RMC,
onderwijs en bedrijfsleven worden kansen op opleiding en werk verbeterd.

Resultaat:

20L3
5 van de eerste 6 jongeren hebben het traject succesvol afgesloten. 1 deelnemer stopte
voortijdig omdat hij zich niet begeleid baar opstelde, hier bleek zwaardere hulp nodig.
Problematieken: slechte thuissituatie, tegenvallende school- en/of werkprestaties, moeite
met financiën, onoverzichtelijke administratie/ planning en de omgang met "verkeerde
vrienden", het ontbreken van een stabiel netwerk.

De jongeren bleven in beeld bij hulp- of zorgverleningsinstanties als Maatschappelijk
Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, PGZ, Moveo en het Zelfregiecentrum. Voor
sommigen was iets langer dan een jaar nodig om zelfstandig te kunnen wonen.

ïwee mooie succeservaringen uit 2013:
. 2 jongeren zijn gaan samenwonen en hebben beiden een vaste baan.
. een meisje is letterlijk van de straat naar een appartementencomplex. In 2015

heeft de woningbouwstichting haar als waardering een kerstpakket aangeboden.
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20t3 10 5 1 5 afgerond,

1 afgevallen,
4 doorverwezen

- AMW, (2x) CJG, (2x)
- Jobcoach, (3x)
- RMC, (3x) UWV, (1x)
- VOS BBL opleidinqen, (lx)

20L4 I 1 1 2 afgerond,
6 doorverwezen

AMW, (3x) CJG, (4x)
Crisisopvang Nijmegen, (lx)
Jobcoach (lx) MetGGZ, (Lx)
RMC, (2x) SHV, (3x)
School maatscha ppel ij kwerk
(1x)

2015 t7 1 3 1 afgerond,
3 nog in traject,
13 doorverwezen

Bemoeizorg, (lx) SHV (2x)
Bewindvoering, (2x)
CJG, (6x) Jobcoach, (2x)
Moveoo, (2x) PGZ, (1x)
RMC (2x) Rubicon, (1x)
WMO-consulent (lx)



20L4120L5
Van de B aanmeldingen hebben 2 bij Kamers met Uitzicht woonruimte gekregen, de
overigen bleken (nog) niet geschikt voor dit project vanwege multi-problematiek of
verkeerd beeld van het traject. Ze zijn doorverwezen naar andere voorzieningen.
Na afbraak van de Torenflat op Vogelsbleek is het vanaf 2014 moeilijk om jongeren aan
woonruimte te helpen. De kandidaten wachten soms 3 maanden op woonruimte.
In 2015 hebben 17 !jongeren zich aangemeld,4zijn geselecteerd. De aanmeldingen zijn
gedaan door meer netwerkpartners: Moveoo (crisisopvang), Rubicon, AMW, PGZ,
METGGZ en Zelfregiecentrum Weert.

Kamers met Uitzícht +
Jongeren van KmU+ hadden beduidend meer zorg en ondersteuning nodig: regelen van
toeslagen/verzekeringen, inrichting van het appartement, coaching op leer-doelen als
leren plannen, structuur aanbrengen, krijgen en onderhouden van sociale contacten.

Door KmU vonden jongeren werk, school of stage en ze bouwden een sociaal netwerk op.
Na afloop bleef er contact met Punt Welzijn en Wonen Limburg.
5 jongeren kregen een huurcontract of kochten samen met een partner een woning.
Eén jongere ging bij haar vriend wonen. Er was een hoog aantal aanmeldingen. De
leefsituatie van deze jongeren is in beeld. Wensen en behoeften werden duidelijk,
jongeren werden begeleid naar een oplossing of netwerkpartner. Ook als de deelnemer
niet voor KmU in aanmerking kwam, werd gewerkt aan zelfstandig leren leven.

Conelusie:
Belangrijk voor jongeren: hun plek vinden en houden in de maatschappij, veilige
woonruimte en een betrouwbaar netwerk. Jongeren zoeken een ínformeel netwerk
(ouders, familie, vrienden en/of buren) en hebben een gestructureerd formeel netwerk
nodig. Jongeren leren korte lijnen te houden bij verschillende instanties.
Voldoende, goedkoop woningaanbod blijft belangrijk voor het project. Samen met
gemeente en Wonen Limburg blijven we zoeken naar alternatieve woonruímte.

Aanbevelingen:
o Er blijft behoefte aan KmU en KmU Plus. Netwerkpartners zien meerwaarde voor

jongeren die niet thuis kunnen wonen. Met ondersteuning kunnen ze zich
ontwikkelen zonder dat problemen groter worden (preventie).

o Structurele inzet voor KmU/ Plus is wenselijk/noodzakelijk voor continuïteit na het
wegvallen van subsidie van de provincie Limburg.

. Gemeente en Wonen Limburg blijven zoeken naar alternatieve woonruimten
(Kazerneterrein? particuliere verhuur, verbouwen voormalige UWV, RICK en Roos
locatie en de Heijmans-One woningen).

. Sneller ingrijpen bij huurachterstand.
r Meer divers aanbod: naast KMU/plus, ook coaching zonder kamers, begeleid

kamer wonen of kamertraining.
. Aandachtspunt is de link met voortijdig schoolverlaten, participatiewet en snijvlak

jeugdhulp/WMO.
. Doorvragen bij het voorgesprek. Start van coachtraject en ondersteuning naar

partners en in netwerken hoeft niet altijd te leiden tot een nieuwe woning. Ook op
andere wijze kunnen oplossingen aangedragen worden.

. Blijvende aandacht voor de (naaste) omgeving, PR en voor sociale contacten

. Gemeente Weert kaart aanbod in andere gemeenten van ML aan. Er is veel
behoefte aan KmU buiten Weert, ook in aangepaste vorm, bv begeleiding vanuit
thuis met intentie om zichzelf te gaan wonen.

Sander Loots Tanja Lesjnak Jongerenwerk Punt Welzijn



Dienstenbegroting 2016 mei 2016

Dienstennaam
Team
Budgethouder
Manager

KOSTEN
Personele inzet

Tanja Lesnjak (KmU)
Tanja Lesnjak (KmU+)
Sander Loots (KmU)
Sander Loots (KmU+)

Totaal kosten personele inzet

Activiteiten kosten proiect
Diverse kosten

Totaalkosten project

BATEN

Deelnemersbijdragen

Subsidies:
Kmu Gemeente Weert
Kmu WL
KmU Plus Provincie LIMBURG

Kamers met Uitzicht / kamers met uitzicht Plus
Opbouw-/jongerenwerk
Tanja Lesnjak
Theo van Ekerschot

Aantaluren Tarief € Bedrag

150
100
200
150

74,50
74,50
67,00
67,00

I 1.175,00
7.450,00

13.400,00
10.050,00

600

Aantaldeelnemers Tarief

7.830 structureel/3.00O per jonger x3

5 jongeren a 3.500

2.000,00

42.075,OO

2.000,00

44.075,OO

2.000,00
16.830,00
7.500,00

17.500,00
41.830,00

Overige inkomsten
Bijdragen derden in diverse kosten

Totaal inkomsten project
Saldo

43.830,00
245,OO

TOELICHTING

KmuGemeente Weert 16.830 regulier 7.830; per jongere 3.000 dvrrz 3 jongeren per jaar en KmU Plus Provincie
Lim 3.500=5 totaal 17.500 voor 2e
TOELICHTING
Besluit MT;

Noof R. K/aessen in gemeentebegroting voor dit project geraamd: € 11.200
Dit is in mail 1-1 2-201 5 bevestigd door Th v Ekerschot

pm
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KOSTEN
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Sander Loots (KmU)
Sander Loots (KmU+)
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Subsidies:
Kmu Gemeente Weert
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KmU Plus Provincie LIMBURG

Kamers met Uitzicht / kamers met uitzicht Plus
Opbouw-/jongerenwerk
Tanja Lesnjak
Theo van Ekerschot

Aantaluren Tarief € Bedrag

150
100
200
150

74,50
74,50
67,00
67,00

1 1.175,00
7.450,00

13.400,00
10.050,00

600

Aantaldeelnemers Tarief

7.830 structureel/3.000 per jonger x3

5 jongeren a 3.500

2.000,00

42.075,OO

2.000,00

44.075,OO

2.000,00
16.830,00
7.500,00

17.500,00
41.830,00

Overige inkomsten
Bijdragen derden in diverse kosten

Totaal inkomsten project
Saldo

43.830,00

_245,OO_

TOELICHTING

KmuGemeente Weert 16.830 regulier 7.830; per jongere 3.000 dwz 3 jongeren per jaar en KmU Plus Provincie
Lim 3.500=5 totaal 17.500 voor 2e
ÏOELICHTING
Besluit MT;

Noot R. Klaessen in gemeentebegroting voor dit project geraamd: C11.20O
Dit is in mail 1-12-2015 bevestigd door Th v Ekerschot

pm


