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Subsidie Humanitas voor begeleide omgangsregeling 2019

Voorstel

Subsidie te verlenen van € 6.936 voor de coördinatie van 3 trajecten begeleide
omgangsregeling door stichting Humanitas in 2019.

Inleiding

De stichting Humanitas verzorgt voor de gemeenten in Midden Limburg de begeleiding bij
de omgangsregeling na (v)echtscheiding. De verplichte begeleiding nulen uitãpraak van
de rechtbank valt onder jeugdhulp, de vrijwillige onder preventie.

Beoogd effect/doel

voorkomen van vervolgschade ten gevolge van (v)echtscheidingen.

Argumenten

Subsidie voor 3 trajecten is waarschijntijk votdoende voor begeleiding in 2019.
De stichting heeft subsidie aangevraagd voor 8 trajecten. Uit overleg in het najaar van
2018 blijkt echter dat er maar 3 trajecten liepen in 2018. Vandaar het voorsteiom uit te
gaan van subsidie voor 3 trajecten. Mocht er toch meer vraag ontstaan, dan kan
aanvrager een aanvullend verzoek indienen.

Kanttekeningen en risico's

Om te voorkomen dat er onnodig beslag wordt gelegd op preventiebudget, wordt het
subsidie gebaseerd op het daadwerkelijk aantal trajecten.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Het benodigde bedrag komt ten laste van de post pedagogische hulp, die voldoende

ruimte biedt.

Uitvoering/evaluatie

Er volgt een inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019'

Communicatie/ ParticiPatie

Beschikking aan aanvrager.

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos, Frank van Beeck

Extern : stichting Humanitas

Bijlagen:

Aanvraag subsidie Begeleide omgangsregeling Humanitas 2019

Conceptbeschikking subsidie 2019
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