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Eindverantwoording subsidie Provincie Limburg Kamers met Uitzicht

PLUS

Voorstel
Eindverantwoording in te dienen conform bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding
In 2Ol4 verleende de provincie Limburg op ons verzoek een subsidie van € 35.000,-- voor
begeleiding van 10 jongeren in het project Kamers met Uitzicht Plus. Voor 1 april 2018
dient de gemeente de eindverantwoording aan te bieden aan de provincie.
Beoogd effect/doel
Preventieve begeleiding van jongeren (met zwakke thuissituatie) bij zelfstandig wonen
Afronding van hiervoor benut subsidietraject met Provincie Limburg.

Argumenten
Dit project is conform (bijgestelde) planning uitgevoerd en heeft de gemeente de
gelegenheid geboden een integrale vervolgaanpak voor jongeren op te stellen. 10
jongeren zijn begeleid en wonen nu zelfstandig, sommigen met tijdelijke eerstelijnshulp
Kanttekeningen en risico's
Met de provincie was onderhandeld dat de start van de trajecten directe grondslag was
voor subsidieverlening. Daarmee was het risico ondervangen dat bij uitval van jongeren
het recht op subsidie verviel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Er is voldaan aan de subsidiecriteria, dus het verleende/bevoorschotte bedrag is zeker
gesteld.

Uitvoering/evaluatie
De begeleiding van 10 jongeren is naar tevredenheid verlopen. Vervolgschade is
voorkomen en de problematiek in beeld gebracht. Continuiteit is geborgd, doordat

vervolgafspraken zijn gemaakt.

Communicatie/ participatie
Brief aan de provincie als subsidieverstrekker

Overleg gevoerd met

Intern: Nancy Peeters, RMC/Leerplicht en collega's WMO
Extern: Wonen Limburg, jongerenwerk Punt Welzijn, CJG/AMW

Bijlagen:
Brief aan provincie.
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Provincie Limburg
Mevrouw Esther Camp en de heer Edward Moonen
Postbus 5700

6202 MA MAASTRICHT

Weert, 27 maart 2Ot8
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Verantwoording subsidie Kamers met Uitzicht Plus
SAS-2014-01899

2014-01-71IO9

Beste meneer, mevrouw,

Op 16 december 2014 ontvingen wij van u de beschikking betreffende subsidieverlening
voor het project "Kamers met Uitzicht Plus".
U stelde een subsidie van maximaal € 35.000 ter beschikking voor de begeleiding van 2 x
5 jongeren in een achterstandspositie. De gemeente Weert zou (met hulp van de
jongerenwerkers van stichting Punt Welzijn en Wonen Limburg) zorgen voor begeleiding
van deze jongeren bij hun start met zelfstandig wonen.
Weert kende al een project "Kamers met Uitzicht", voor jongeren met een zwakke
thuissituatie die dreigden uit te vallen. Aanvullend daarop hebben we met hulp van
provinciaal subsidie "Kamers met Uitzicht Plus" kunnen realiseren. Dit project was voor
een zwaardere doelgroep: jongeren die al met jeugdhulp in aanraking waren gekomen of
uitstroomden uit hulp, maar nog niet geheel zelfstandig konden wonen.
Zorgplannen.
We hebben u tweemaal 5 zorgplannen gestuurd. De start van 2 x 5 trajecten leidde
volgens de subsidievoorwaarden tot definitieve verlening van 10 x € 3.500.
Van de eerste groep jongeren is tevens de verantwoording en inhoudelijk verslag bij u
ingediend. Vanwege het ontbreken van geschikte woonruimte is de tweede ronde later
gestart. We hebben bij brief van 23 juni 2015 met kenmerk2015/47903 toestemming
gekregen de kandidaten later aan te melden. Tevens verschoof hierdoor de datum voor de
eindverantwoording naar uiterlijk 1 april 2018.
Verantwoording
In de bijlagen hebben wij de verantwoording toegevoegd van de begeleiding van 5
jongeren in de tweede ronde.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat begeleiding door de jongerenwerkers van
Punt Welzijn heeft gezorgd voor verbetering van de situatie. Vervolgschade is voorkomen.
In de loop van het project zijn op basis van ervaring verbeterslagen gemaakt.
De samenwerking met de RMC/leerplicht coördinator van de gemeente had meerwaarde
en heeft geleid tot heel concrete coaching, voorkomen van schooluitval c.q. toeleiding naar

werk of hulp.
Verder is door dit project in de praktijk snel helder geworden waar reguliere WMOvoorzieningen bij 18+ helpend kunnen zijn. Landelijk is de overgang van 18 min naar 18

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mai¡: gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

- Twitter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert

plus een aandachtspunt. Voor de jongeren in het project Kamers met Uitzicht Plus konden
we hieraan al extra aandacht schenken en samen naar integrale oplossingen zoeken.
De afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en
uiteraard Wonen Limburg wordt steeds automatischer gezocht, partijen wctcn clkaar tc
vinden.

Vanuit het project is helder geworden dat structureel aandacht nodig is voor betaalbare
woonruimte voor jongeren en diversiteit in aanbod (bijv. groepswonen).
Toekomst alqemeen
Door het project hebben we in de pioniersfase van de jeugdwet ervaring kunnen opdoen
met integraal werken. We hebben een goed beeld gekregen van passende ondersteuning
voor een specifieke doelgroep op het snijvlak van 18 min (jeugdwet) en 18 plus (WMO).
Het is uiteraard niet de bedoeling dat na het wegvallen van subsidie voor "Kamers met
Uitzicht Plus" de begeleiding van de zwaardere doelgroep zou stoppen.
Vandaar dat we vóór afloop van de projectperiode hebben gezocht naar mogelijkheden om
dit te continueren. Jongeren kunnen zich nog steeds aanmelden.
Indien alleen coaching voldoende is, dan blijven de jongerenwerkers dit uitvoeren.
Meer nog dan voorheen wordt gebrulk gemäakt van vruwllllge coaches.
Hierdoor blijft er ruimte om ook jongeren met zwaardere hulpvragen te begeleiden.
De provincie vroeg om in het kader van continuiteit de samenwerking met het Centrum
voor Jeugd en Gezin te versterken. Aangezien de jongeren echter allemaal ouder dan 18
jaar zijn, bleek in de praktijk dat Algemeen Maatschappelijk Werk of ondersteuning vanuit
de WMO logischer te zijn.
Naast de lichte coaching door jongerenwerk wordt waar nodig reguliere eerstelijns hulp
van adviseurs voortijdig schoolverlaten, team schulddienstverlening, Algemeen
Maatschappelijk Werk of een WMO-voorziening ¡ngezet. Hiervoor zijn andere, reguliere
financieringsbronnen beschikbaar, zodat ondanks het wegvallen van het provinciale
subsidie alsnog preventieve hulp voor jongeren kan worden geboden.

Wij danken u voor deze aanjaagsubsidie, die ons de gelegenheid heeft geboden om een
structurele aanpak te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

Brinkman
secretaris
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verlengen subsidieperiode Kamers met Uitzicht
SAS 2014 01899
030457

Geachte heer, mevrouw,

In uw brief van 16 december 2014 heeft u ons medegedeeld dat de provincie Limburg een
subsidie van € 35.000 verleent voor het project "Kamers met Uitzicht Plus", met
zaaknummer SAS 2014 01899.
Een subsidievoorwaarde is dat vóór l juli 2015 5 jongeren kunnen starten. Hiertoe moeten
bij de provincie 5 individuele behandelplannen worden aangeleverd. We hebben reeds
enkele aanmeldingen van jongeren o.a. vanuit doorverwijzing vanuit het Centrum voor
Jeugd en Gezin. We hebben werkafspraken gemaakt met het Centrum voor Jeugd en
Gezin en Bureau Jeugdzorg.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een geschikte woonruimte te bieden voor
onze doelgroep. Wonen Limburg kan niet voldoen aan de grote vraag naar goedkope
woonruimte voor jongeren, vanwege de woonruimten die al nodig zijn voor statushouders,

alleenstaande ouders en gezinnen met financiële problemen.
We blijven intensief en constructief in overleg met Wonen Limburg vanwege het
ca paciteitstekort aan gesch i kte woon ru i mte voor kwetsbare doelg roepen.
Ook bij makelaars en particulieren zijn geen passende huurwoningen beschikbaar.
Er is nagegaan of de gemeente zelf beschikt over geschikt te maken woonruimte, maar
ook dit is niet het geval.
Er lopen gesprekken over gebruikmaking van het voormalige kazerneterrein.
Wij hopen binnen afzienbare tijd een werkbare oplossing te hebben gevonden.
Op dit moment staan praktische problemen echter de geplande start in de weg.
Vandaar dat we verzoeken om de aanmelding van kandidaten met 6 maanden door te
mogen schuiven en ook de looptijd van de subsidieperiode met 6 maanden te verlengen.
We hopen dat u hiervoor toestemming kunt verlenen en houden u uiteraard op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen. Bij vragen over dit project kunt u contact opnemen met
Riek Klaessen, beleidsadviseur jeugd, tel. 0495-575486.
Met
nam

o

delijke groet,
s burgemeester en wethouders,

kers

afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
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Projectsubsídie
Project Kamers met Uitzicht plus

Geachte mevrouw Klaessen,
Hierbij zenden wij u ons besluit toe met betrekking tot uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project.

ln uw brief van 15 oktober 2014, ontvangen 16 oktober 2Afl en geregistreerd onder zaaknummer
SAS-2014-01899, heeft u ons verzocht om een provinciale subsidie.
Wij vezoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer te vermelden.
Met het project Kamers met Uitzicht plus beoogt u een bijdrage te leveren aan het realiseren van
adequate woonvoorzieningen, met ondersteunende begeleiding op verschillende leefgebieden voor
jongeren die zich in een achterstandspositie begeven.
YUettelijke grondslag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de
Nadere subsidieregels Jeugdzorg 'Kamers met kansen' (te raadplegen via www.limburg.nllsubsidies).
De subsidieaanvraag is beoordeeld in dit kader, en op grond van door Provinciale Staten vastgestelde en
door Gedeputeerde Staten nader uitgewerkte kaders op het terrein van jeugdzorg, zoals o.a. neergelegd
in het Coalitieakkoord 2012-2015 Limburg, haal het beste uit jezelf!, het Beleidskader Jeugdzorg Limburg
2412 - 2016, de programma- en meerjarenbegroting en de productenraming.

Bozoskadr6s:
Limburglâan 10
NL-6229 GA Mãastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Iel

+ 31 (0)43 389 99 99
+ 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Fax

Bankrekening
Rabobank
13.25,75.728

Eereikbaar via:
Lijn 1 (richtìng De Heeg)
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Besluit
Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal€ 35.000,00 voor de financiering
van het project onder de voon¡raarde dat u een individueel zorgplan opstelt per jongere.
U dient ons per zorgplan een door een jeugdzorgprofessional opgesteld positief advíes inclusief een
gespecíficeerd kostenoverzicht aan te reiken. Het voldoet als de naam van de jongere met initialen en
geboortedatum wordt vermeld.
Voor de eerste groep van minimaal 5 jongeren dienen deze adviezen uiterlijk I juli 2015 in ons bezit te
zijn. Voor de tweede groep van maximaal 5 jongeren dienen de adviezen uiterlijk 1 juli 2016 in ons bezit
te zijn.

Ârtikci 4, dc¡'dc lid, van dc l{adc¡'c subsidicrcgcls Jcugdzoig 'Kame¡"s mei kansen' bepaalt dat de ioopiijd
van een project of activiteít maximaal 2 jaar bedraagt. Conform het tijdschema behorende bij uw
subsidievezoek start u met de aanmelding en screening van de eerste groep jongeren in
december 2Q14. Ðe evaluatie van de tweede groep jongeren vindt plaats in maaft2A17. Aangezien u
gefaseerd start met de screening en begeleiding van de jongeren bedraagt de looptijd meer dan twee
jaar. Wij hechten belang aan het realiseren van adequate woonvoorzieningen, met ondersteunende
begeleiding op verschillende leefgebieden voor zoveel mogelijk jongeren die zich in een
achterstandspositie begeven. Gelet hierop wordt deze subsidie verleend onder toepassing van artikel '12,
tweede lid, van de Nadere subsidieregels Jeugdzorg 'Kamers met kansen' (hardheidsclausule).

Ovenregingen
Het project Kamers met Uitzicht Plus richt zich op jongeren tussen de 18 en 23 jaar die afkomstig zijn uit
de nazorg jeugdzorg. U maakt daarbij gebruik van uw ervaringen met een reeds lopend project Kamers
met Uitzicht en u werkt ook in dit project samen met Wonen Llmburg en Punt Welzijn.
De jongeren van Kamers met Uitzicht Plus vormen echter een andere doelgroep en hebben een
complexere hulpvraag. Zij vragen om intensievere, persoonsgerichte begeleiding. Er wordt
samengewerkt met de reguliere hulpverlening, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en AMW. Het
doel van Kamers nlet Uitzicht Plus is, dat deze jongeren bilrnen een telnijn valr 1 tot 1,5 jaar uitgroeíerr
naar volledig zelfstandig wonen.

l(amers meþUitzieht Plus werkt preventief. Be-levenskwaliteit vandejongeren wstdt verbcffioordat
onrust over geld, wonen, instanties en netwerk in een zo vroeg mogelijke stadium wordt gekanaliseerd.
Een slachtofferhouding wordt voorkomen. Jongeren leren weerbaarder le worden bij zwaardere
problemen. Een solide grondhouding en zelfredzaamheid leveren voor hen en de maatschappij voordeel
op, dat doorwerkt in hun volgende levensfases. ledere jongere die met lichte begeleiding 'binnenboord'
gehouden kan worden, zal in een later stadium minder of niet terugvallen op zwaardere zorg en
voozieningen. Preventie leidt tot minder benodigde (negatieve) energie voor het corrigeren van zaken
die fout zijn gelopen.
Wij willen u meegeven uw aanbod te bespreken met de jeugdzorginstellingen en het Centrum voor Jeugd
en Gezin in uw regio en met hen te overleggen welke jongeren in aanmerking kunnen komen. Dit om
helder te krijgen om hoeveeljongeren het gaat" We willen u vragen om ons binnen 3 maanden te
berichten over de uitkomsten hiervan.

2014ft1109
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Verplichtingen van de subsidieontvanger
Resultaatdoelstellingen :
Voor deze subsidie leidt u 10 jongeren (minimaal 5 in het eerste jaar) binnen 1 â 1,5 jaar toe naar
zelfstandig wonen en participeren in de maatschappij, door:

-

*

-

De jongeren zich te laten ontwikkelen tot zelfstandig volwassenen, met een positieve loopbaan
rondom scholing en werk,
* Een zinvolle dagbesteding te vinden voor de jongeren op het voor hen hoogst haalbare niveau.
- Het voorkomen van vervolgzorg, door het bieden van woonruimte met begeleiding en werken
aan een stevig netwerk voor na het project.
- Ðe deelnemende jongeren vaardigheden aan te leren om op eigen benen te kunnen staan, op
het terrein van wonen, leren, werken en zelfredzaamheid.
U bericht ons uíterlijk 1 maart 2015 over de uitkomst van de overleggen mei de jeugdzorginstellingen
en het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw regio, met betrekking tot de voor het project in
aanmerking komende jongeren.
Uiterlijk 1 juli 2015 doet u ons minimaal 5 individuele adviezen van de eerste groep jongeren

toekomen.
Uiterlijk 1 juli 2016 doet u ons maximaal 5 individuele adviezen van de tweede groep jongeren
toekomen.
De betreffende individuele zorgplannen dienen te zijn vooaien van een door een
jeugdzorgprofessional opgesteld positief advies ínclusief een gespecificeerd kostenovezicht.
Overige verplichtingen:
Het project moet worden uitgevoerd volgens het projectpfan van 6 november 2014
Het project heeft een looptijd van 1 december 2014 tot 1 april 2017.
Wijzigingen in de looptijd moet u tijdig en gemotiveerd ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten
voorleggen. Tijdig wil zeggen voor het einde van de looptijd (zie www.limburg.nl/subsidies)
U doet onverwijld schriftelijk en gemotiveerd melding aan Gedeputeerde Staten, zodra redelijkenrvijs
aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht enlof niet
of niet geheel aan de wettelijke en in deze beschikking opgelegde verplichtingen zal worden
voldaan; voorts attenderen wij u er nadrukkelijk op dat wijzigingen ín de kosten en/of de inkomsten
tijdig gemeld moeten worden aan ons College. Dat wil zeggen vóórdat ze worden doorgevoerd.
Als door of namens u een of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet
worden gebruik gemaakt van het actuele logo van de Provincie Limburg (te downloaden via
www.limburq.nl/subsidies). ln dit logo is standaard de zin opgenomen dat het project gerealiseerd
wordt met financiële steun van de Provincie Limburg.
Wij vragen u ons deze publicaties toe te zenden, samen met het verzoek voor subsidievaststelling.

-

-

-

Bevoorschotting
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 3.500,00 per deelnemende jongere van een maxium van 10
jongeren. Zodra is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in het besluit zullen wij een voorschot
verstrekken van g0%, zijnde maximaal € 3.150,00 per, op dat moment, deelnemende jongere.
Voorschotten zullen worden overgemaakt op rekeningnummer NL138NGH0285009303.
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Subsidievaststelling
De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van een door u in te dienen aanvraag met een
inhoudelijke eindrapportage over het project. Ook dient u ons samen met het verzoek tot vaststelling de
publicatie(s) over het project toe te sturen.
ln de eindrapportage moet eendu¡dig worden weergegeven in hoeverre de in de subsidieaanvraag en het
bijbehorende projectplan voorziene outputresultaten zijn gerealiseerd.

Wanneer er minder dan 10 jongeren aan het project deelnemen wordt het subsidiebedrag per jongeren
minder dan 10 met € 3.500,00 gekort.
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ingediend.

Als niet (geheel) en/of niet tijdig wordt voldaan aan eerdergenoemde verplichtingen en/of de
resultaatdoelstellingen niet (geheel) worden gehaald, moet u er uitdrukkelijk mee rekening houden dat de
subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld.

lnformatie
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw P. Langen, telefoon

+31 6 46 97 46 78, e-mail pga.langen@prvlimburg.nl en over de procedure met mevrouw
telefoon +31 43 389 75 43, e-maile.camp@prvlimburg.nl.

E

Camp,

Per 1 januari 2Q12 zijn wij gestart met een openbaar subsidieregister. ln het subsidieregister wordt
opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) projecUactiviteiten ontvangt.

Overige
Wij wijzen u er op dat op deze subsidie ook beleidsregels van toepassing zijn. U kunt deze raadplegen op
."----,

w-w-w.
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U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval meerdere keren subsidie is verleend, geen enkele
verwachting ontlenen ten aanzien van uw eventuele toekomstige subsidieaanvragen,
Wij houden ons het ¡echt voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde
beleidsafweging en prioritering te komen.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is vezonden een
bezwaarschrift indienen.

2A&f71109
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Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar
(motívering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische
Zaken en lnkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie venrijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

---eeaeputærde Staten van Limburg

{

voorziuÉr

åf{aris

2014t21109

5

