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Subsidie Kamers met Uitzicht en weerbaarheid 2018

Voorstel
Subsidie voor 2018 te verlenen aan Punt Welzijn

1. € 11.200 voor Kamers met Uitzicht
2. C 33.000 voor Weerbaarheidstrainingen

Inleiding

Jaarlijks wordt een subsidie verleend voor het project Kamers met Uitzicht
(kamerbewoning met lichte begeleiding) en weerbaarheidstrainingen in het onderwijs.
Punt Welzijn levert hiervoor de formatie.

Beoogd effect/doel

Voorkomen van afhankelijkheid van jeugdhulp door:
Bieden van begeleiding bij kamerbewoning voor jongeren uit een zwakke thuissituatie;
Bieden van weerbaarheidstrainingen voor leerlingen.

Argumenten
1.1. € 11.200 is nodig voor het coachen van de deelnemers van Kamers met Uitzicht.
In eerste instantie verzocht Punt Welzijn om een bijdrage van € 25.000. In overleg is
echter besloten dat een subsidie van € 11.200 voldoende is omdat er meer wordt gewerkt
met vrijwillige coaches en bij zwaardere problematiek voor 18+ gebruik kan worden
gemaakt van WMO voorzieningen.

1.2. € 33.000 is nodig voor van jaarl ijkse weerbaa rheidstrainingen
In 2016 is het bedrag voor weerba iningen gehalveerd tot € 21.000 in het kader
van de bezuinigingen. In de pra blijkt er echter meer vraag te zijn naar preventieve
inzet ter voorkoming van o d gedrag (pest- en meeloopgedrag, ine criminaliteit,
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gebru¡k van drugs en alcohol). In de Regionale Ontwikkelingsagenda is door de gemeente

en instellingen afgesproken om de basisvoorzieningen te versterken. ln 20L7 is ingestemd
met extra inzet van jongerenwerk om meteen in te springen op aandacht vragende
situaties. In de werkgroep opvallend gedrag, waarin de gemeente en alle ketenpartners
zijn vertegenwoordigd, is duidelijk uitgesproken dat het van belang is om jongeren die
dreigen uit te vallen, actief binnenboord te houden. Door extra weerbaarheidstrainingen
kan vervolgschade worden voorkomen.

Kanttekeningen en risico's

Dlt betreft voortzettlng en intensiverirtg vart llesl¿¿tid l¡eleid

Financiële, personele en juridische gevolgen

€ 11.200 kan worden gedekt uit de post 7160001 gezondheid, alcohol, drugs
€ 33.000 kan worden gedekt uit de post4800100 lokaal onderwijsbeleid 2018

Uitvoering/evaluatie

Evaluatie vindt plaats op basis van het jaarverslag van Punt Welzijn.

Com municatie/ participatie

Beschikking aan aanvrager.

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur.

Extern: Ilse den Mulder Punt Welzijn

Bijlagen
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Stichting Punt Welzijn
Mevrouw llse den Mulder
Postbus 112
6000 AZ WEERT

Weert, 10 januari 2018
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: Subsidie Kamers met Uitzicht en weerbaarheid
: DJ 4775

Geachte mevrouw den Mulder,

De stichting Punt Welzijn heeft een subsidieverzoek ingediend voor verlenging van het
project Kamers met Uitzicht en voor weerbaarheidstrainingen in 2018.

Subsidie
In onze vergadering van 9 januari 2018 hebben wij besloten een subsidie van € 11.200 te
verlenen voor Kamers met Uitzicht 2018 en € 33.000 voor weerbaarheidstrainingen op
basisscholen. De grondslagen hiervoor zijn vastgelegd in de subsidieregeling professionele
instellingen 2017.
Dit subsidie wordt verleend voor het begeleiden van jongeren die deelnemen aan het
project Kamers met Uitzicht. Hierover vindt structureel overleg plaats met de
woningstichting en de beleidsadviseurs jeugd en RMC/leerplicht van de gemeente Weert.
Verder verzorgt u weerbaarheidstrainingen op basisscholen op basis van afspraken met de
schoolbesturen. Eventuele wijzigingen meldt u bij de gemeente.
De evaluatie van beide onderdelen neemt u op in het reguliere jaarverslag van Punt
Welzijn 2018 dat u voor 1 april 2019 indient.
Op basis daarvan zal het subsidie 2018 definitief worden vastgesteld.
De subsidieaanvraag voor 2019 voor beide onderdelen wordt niet meer apart ingediend,
maar loopt mee met de reguliere aanvraag van Punt Welzijn 2019.

Betaling/Verrekening
U krijgt op 1 mei en 1 oktober 2018 een voorschotbedrag van € 21.600 op uw
ba nkreken in gnu m mer N L37RABO0 57 5027 L26.

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.
Zorgt u ervoor 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.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

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



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

M.M.


