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Onderwerp :

SubsidieverleningJeugdbeschermingenJeugdreclassering

Geachte heer Oosterboer,

Subsidieaanvraag
Bij aanvraag, ingekomen op 17 september 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 586700,
heeft u ons verzocht om een subsidie op grond van de Subsidieregeling jeugdbescherming
en jeugdreclassering gemeente Weert 2079-2022 (hierna: de Subsidieregeling).

Besluit
Wij hebben besloten om u subsidie te verlenen voorde jaren 2019 en 2020. De hoogte
van de subsidie wordt, conform het gestelde in artikel 4 van de Subsidieregeling, bepaald
op basis van de tarieven per product (als opgenomen in bijlage 1 bij de Subsidieregeling)
naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering te vermenigvuldigen met het aantal
eenheden per activiteit die zijn geleverd.

Subsidieactiviteit
De activiteiten waarvoor aan u subsidie verleend wordt, betreffen het uitvoeren van
jeugdreclassering en jeugdbescherming als bedoeld in artikel 2lid 2 van de
Subsidieregeling, meer in het bijzonder de uitvoering ten behoeve van jeugdigen zonder
vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond
en complexe gezi nssystemen

Subsidiegrondslag
Ingevolge artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie verstrekt op
basis van de Subsidieregeling.

Overwegingen
Uw aanvraag is tijdig ingediend. Op 23 oktober 2018 bent u, met toepassing van artikel
4:5 Awb, in de gelegenheid gesteld om uw aanvraag aan te vullen. Hier heeft u gebruik

van gemaakt. Uw aanvraag is daarmee volledig ingediend en vervolgens in behandeling
genomen.

In het kader van de beoordeling van uw aanvragen is het volgende van belang:
- U heeft geen informatie bijgevoegd over onderaannemers. Wij gaan er dan ook
vanuit dat u bij de uitvoering van uw activiteiten geen onderaannemers inzet.

-

De bij uw aanvraag ingediende prognoses wijken niet/nauwelijks af van de

prognoses uit bijlage 1 van de Subsidieregeling.
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Bij uw aanvraag zijn een aantal voorbehouden gemaakt die voortvloeien uit het
bestuurlijk overleg dat op 10 september 2018 heeft plaatsgevonden. Het verslag
van dit overleg is u 3 oktober 2018 in concept toegestuurd met de mogelijkheid
hierop een reactie te geven. De definitieve versie van het verslag is inmiddels
separaat aan u verzonden. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in uw
aanvraag opgenomen voorbehouden:

. Onderzoek tarieven 2020 en verder
In de aanloop naar de vaststelllng van de Subsidieregeling heeft u per brief
aangegeven dat de voorgestelde tarieven te laag waren. Hierop heeft de
gemeente per brief gereageerd en aangegeven dat wij met elkaar in gesprek
willen blijven.
De Subsidieregeling biedt de mogelijkheid tot tussentijdse indexatie van de
tarieven 2019. In het bestuurlijk overleg d.d. 10 september 2018 is toegezegd
dat er een onderzoek komt naar de tarieven 2O2O e.v.. Daarbij wordt bezien
welke indexatie van de tarieven 2019 reëel is. Binnenkort ontvangt u een
uitnodiging voor een startbijeenkomst in het kader van het genoemde
onderzoek. Hiervan heeft u reeds per e-mail een vooraankondiging ontvangen:
deze bijeenkomst vindt onder voorbehoud 27 november aanstaande in de
ochtend plaats. In deze bijeenkomst wordt het proces van het onderzoek op
hoofdlijnen en in gezamenlijkheid uitgelijnd. Dit betekent dat er op voorhand
geen garantie kan worden gegeven over de afrondingstermijn van dit
onderzoek en dat het afgeven van deze termijn op voorhand zelfs onwenselijk
is, aangezien deze mede afhankelijk is van de onderzoeksvragen die we
beantwoord willen zien, de wijze waarop deze beantwoord gaan worden en
welke processtappen met noodzakelijke termijnen deze met zich meebrengen.
. Gevolgen voor vastgestelde tarieven 2019
U geeft in de aanvraag aan dat moet worden 'bezien op welke wijze in 2019
wordt gecompenseerd voor het werken onder kostprijs door de G/'. U bent
verplicht melding te maken van dringende omstandigheden, waaronder
omstandigheden waardoor de continuïteit van uw organisatie in het gedrang
komt (artikel 15 lid 1 sub c en lid 5 van de Subsidieregeling). Zoals ook
aangegeven in het bestuurlijk overleg gaan wij op dat moment met u het
gesprek aan.
o Berichtenverkeer:
U geeft in uw aanvraag aan dat'GI's vóór de daadwerkelijke doorvoering met
gemeenten willen overleggen over procedure en werkwijze aangaande
inrichting berichtenverkeer, meer specifiek VECOZO. Het betreft dan met
name het onnodige gebruik van 305/307 berichten. Ons aller doel is het
beperken van administratieve lasten (305/307-berichten hebben geen
toegevoegde waarde v.w.b. het gedwongen kader en van het gebruik zou
afgezien moeten worden).'
Dit punt willen wij graag aan de orde laten komen in de nader met u te
maken samenwerkingsafspraken over onder andere verantwoording en
monitoring c.q. de feitelijke invulling van de in de Subsidieregeling
opgenomen verplichting om gebruik te maken van het IJW berichtenverkeer
(artikel 15, eerste lid b). Deze afspraak zal naar alle waarschijnlijkheid het
laatste kwartaal van dit jaar worden ingepland.
Uw organisatie heeft een aanvraag ingediend in het kader van de uitvoering ten behoeve
van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of
godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen. Uw aanvraag is dan ook
gescoord op basis van de criteria in artikel I van de Subsidieregeling. U heeft daarbij het
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minimaal aantal benodigde punten behaald om voor subsidie in aanmerking te kunnen

komen.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan u als subsidieontvanger worden onverminderd de op basis van de Algemene
Subsidieverordening Weert en de genoemde Subsidieregeling geldende verplichtingen, de
volgende verplichtingen opgelegd:

-

U dient de activiteiten uit te voeren conform het bepaalde in de

Uitgangspuntennotitie'Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en
jeugdreclassering in Midden-Limburg', zoals vastgesteld door ons college d.d. 3 juli
2018 (bijlage 3. Van de Subsidieregeting).
Bij de uitvoering van uw activiteiten bent u gehouden aan de verplichtingen als
opgenomen in artikel 15 van de Subsidieregeling.
Het format als bedoefd in artikell5 lid 2 van de Subsidieregeling wordt op dit
moment nog ontwikkeld en zal met u worden besproken in het nog te plannen
overleg over verantwoording en monitoring. U dient dit format te gebruiken ten
behoeve van het aanleveren van de kwartaalrapportages.

Bevoorschotting
Bevoorschotting van de verleende subsidie vindt plaats op grond van de door bij uw
subsidieaanvraag ingediende prognoses, de in bijlage 1 van de subsidieregeling
opgenomen tarieven en volgens de in onderstaande tabel opgenomen verdeling. Omdat de
prognoses 2020 gelijk zijn aan die van 2079,ziet de bevoorschotting voor 2019 en 2O2O
er vooralsnog hetzelfde uit.
In uw situatie, is dat vooralsnog € 0,00.
Eén en ander zal uiteraard nog afhankelijk zijn van de ontwikkeling van aantallen (q) en
het eerder genoemde onderzoek.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Subsidieregeling kan de bevoorschotting
tussentijds door het college worden aangepast.

Maand

Percentage van
het verleende
subsidiebedrao
B

Januari

Voorschot
LdH
o/o

Februari
Maart

16

o/o

April

B

o/o

Mei
Ju ni

8 o/o
9 o/o
9 o/o
9 o/o
9 o/o

Juli

Auqustus

September
Oktober
November

€ 0.00
€ 0.00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

8 o/o
8 o/o
8 o/o

Totaal p/i

O

o/o

€ 0,00

Subsidievaststelling
De definitieve vaststelling van de subsidie vindt na het verstrijken van ieder kalenderjaar,
plaats op basis van een door u in te dienen aanvraag. Deze aanvraag dient de volgende

stukken te bevatten als vermeld in artikel t7 lidz van de Subsidieregeling:
a. een door een bevoegde functionaris ondertekende bestuursverklaring;
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b.
c.
d.

een overzicht van de uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten en een

productieverantwoording via het format zoals landelijk afgestemd en gepubliceerd
op de website i-Sociaal Domein;
het op het betreffende kalenderjaar ziende jaardocument maatschappelijke
verantwoording;
een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Deze aanvraag dient u tijdig in te dienen, dat wil zeggen voor 1 april van het jaar volgend
op enig subsidiejaar (artikel 17 lid I van de Subsidieregeling).

Het te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling leidt in beginsel tot een negatieve
beslissing en tot het terugvorderen van de verleende subsidiegelden/betaalde
voorschotten. In het overzicht als bedoeld onder b. dient u aan te tonen dat u voldaan

heeft aan uw verplichtingen (zie hierboven).

Bij lagere kosten dan de in bijlage 1 opgenomen tarieven, kan een eventueel overschot
worden toegevoegd aan een door u aan te houden egalisatiereserve. Het plafond van de
risicoreserve bepalen wij op 5olo v€rrì de jaarlijkse subsidie aan uw instellíng. Wanneer als
gevolg van een overschot het plafond van de egalisatiereserve wordt overãchreden, kan
dit leiden tot een dienovereenkomstige lagere vaststelling van de subsidie en
terugvordering van de teveel ontvangen subsidie. Ook kan alsdan een tussentijdse
wijziging van de subsidieverlening aan de orde zijn.

Informatie
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw poell, te
bereiken per e-mail g.poell@weert. nl.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000

AZ

WEERT

Zorgtu ervoordat 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 gerícht 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.

Wij wensen u veel succes bij het ui

activiteit

van

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.
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