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Mevrouw Ilse den Mulder, de heer Theo van
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Weert, 5 december 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

: extra subsidie coaching en jongerenwerk doorbraak
: 622220

Beste meneer, mevrouw,

De gemeente Weert zet actief in op preventief jeugdbeleid door versterking en innovatie in
het aanbod van basisvoorzieningen. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld
voor doorbraakprojecten in het sociale domein, die leiden tot minder afhankelijkheid van
jeugdhulp of uitkeringen.

Punt Welzijn zet naast haar bestaande activiteiten in op vernieuwing en gaat proactief in
op vragen en signalen vanuit jongeren.
We waarderen uw inzet en het idee om jongeren te gaan inzetten als jongerencoach.
Dit past in het streven naar netwerkvorming, het benutten van talenten en het nemen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid door jongeren.

Punt Welzijn heeft voor jongeren die rondhingen in Bibliocenter en de Munt een passender
aanbod gedaan bij de drukbezochte Hangout op Boshoven. Punt Welzijn zet daarnaast in
op extra buitenactiviteiten in het centrum, bij sportpark St. Louis voor jeugdigen van 10-
14 jaar (risicomoment overgang basis- naar voortgezet onderwijs) en 14-18 jaar
(overgang vm bo-m bolwerk).
Het doel hiervan is om in contact te blijven met jongeren in kwetsbare situaties, het
voorkomen van uitval en het bieden van een positief toekomstperspectief.
Deze activiteit raakt aan de beleidsterreinen onderwijskansen, armoedebestrijding,
positieve gezondheid, veiligheid en burgerparticipatie.

In onze vergadering van 4 december 2018 hebben wij besloten uit het budget
doorbraakprojecten extra subsidie te verlenen voor het in gang zetten van deze extra,
vern ieuwende activiteiten.
Voor de jongerencoaches wordt een subsidie van € 11.200 verleend en voor het aanjagen
van buitenactiviteiten bij St. Louis een subsidie van € 10.000.
Deze subsidies zijn aanvullend aan de eerder verleende totaalsubsidie voor uitvoering van
het Dienstenboek Punt Welzijn 2018 en worden verleend op basis van de algemene
subsidieverorden ing Weert.
De bedragen worden in december 2018 overgemaakt op uw bankrekeningnummer
N137raboO57502772.

Voor 1 oktober 2019 dient u verslag uit te brengen van deze met dit extra subsidie van
€ 2t.2OO uitgevoerde activiteiten.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 950 6000 AZ WEERT

Zorgtu eryoor 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 vriendelij ke groet,
burgemeester en wethouders,

rinkman
secretaris
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