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Aanvullend subsidie Punt Welzijn 2019

Voorstel

Aanvullend subsidie 2019 te verlenen aan punt Welzijn voor:
1. Kamers met Uitzicht maximaal €3.716
2. Weerbaarheid maximaal € 10.835
3. Coaching uitbreiding maximaal €7.382

Inleiding

Punt Welzijn heeft na een forse bezuiniging diverse activíteiten op een lager pitje moeten
zetten. Inmiddels vragen zowel maatschappelijke ontwikkelingen als wensen vanuit de
gemeente (transformatie jeugdhulp door versterking preventie) om meer inzet. Voor het
totaalaanbod van Punt Welzijn is onlangs een voorstel voor subsidieverlening voor 2019
opgesteld, zodat er meer overzicht is. Door omstandigheden konden daarin nog niet alle
actualiteiten in de aanvragen van de cluster jeugd worden meegenomen. Vandaar dat nu
een apart voorstel voor een aanvullend subsidie 2019 wordt geagendeerd om Punt Welzijn
ruimte te geven om hun activiteiten in 2019 goed uit te voeren.

Beoogd effect/doel

Minder instroom in jeugdhulp en minder vervolgschade bij kinderen door sterkere, voor
iedereen toegankelijke basisvoorzieningen.

Argumenten

1.1. Bijstelling van de subsidie voor Kamers met uitzicht is gewenst.
Voor Kamers met Uitzicht verzocht Punt Welzijn om € 15.000. Het project voorziet in
noodzakelijke coaching van jongeren die vanuit een zwakke of negatieve thuisbasis
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zelfstandig gaan wonen. Daarmee wordt voorkomen dat zij zwaardere jeugdhulp nodig
hebben. In het najaar van 2018 was er onduidelijkheid over de invulling van de

begeleiding en is voorlopig van een lager bedrag (€ 11.200) uitgegaan bij het eerdere
collegebesluit. Inmiddels zijn heldere afspraken gemaakt, op basis daarvan zijn de

aangevraagde € 15.000 te verdedigen.

2.l.Handhaving van subsidieniveau 2018 voor weerbaarheid is gewenst.
In 2018 is subsidie voor weerbaarheidstrainingen verhoogd van €22.OOO naar € 33.000.
Punt Welzijn heeft het klassikale aanbod gewijzigd naar maatwerk op schoolbestuurniveau
(licht op scholen waar het kan, intensiever waar nodig). Voordat kon worden ingestemd
met verlenging van dit hogere bedrag voor 2019 is bij scholen navraag gedaan over hun

bevindingen met deze aanpak. In het najaar van 2018 bleek dat vanuit de scholen voor
2019 wederom een dringend beroep wordt gedaan op de geactualiseerde trainingen van

Punt Welzijn. In het regionale overzicht preventiearrangementen en het onderzoek naar
"voorkomen van opvallend gedrag" is aangetoond dat versterking op het gebied van
sociaal emotionele redzaamheid een aandachtspunt is voor leerlingen in het
basisonderwijs. Vandaar dat wordt voorgesteld om het subsidie voor 2019 te verhogen
met € 10.835 tot het niveau van 2018: € 33.000.

3.1. Extra coaching voor 10-18 jarigen is nodig: landelijk beeld en de jongerenmonitor
van de GGD wijzen op een toename van depressie, eenzaamheid en niet kunnen biibenen
van de ingewikkelde wereld.
Het NJI wijst in het rapport over jeugdhulp op een toename van o.a. angststoornissen.
Coaching2gether voorziet in lichte hulp. De vraag is verdubbeld vanaf 2015. Punt Welzijn
vraagt €7.382 voor uitbreiding van bestaande coaching. Voor innovatie van coaching is
onlangs een bijdrage uit het doorbraakbudget verleend'

Kanttekeningen en risico's

De behoefte aan preventieactiviteiten zal waarschijnlijk blijven bestaan, waardoor ook
voor 2020 en verder rekening moet worden gehouden met de gevraagde bedragen.
De verwachting is dat bij terugdraaien van deze activiteiten meer uitstroom naar duurdere
jeugdhulp volgt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor 2019 kunnen de bijgestelde bedragen worden opgevangen uit bestaande budgetten,
zoals opgenomen in onderstaande tabel. Voor 2020 en verder wordt uitgegaan van de

huidige ramingen in de meerjarenbegroting en wordt gezocht naar externe subsidies.
Indien aanvullend gemeentelijk subsidie ten opzichte van de huidige (meerjaren)begroting
noodzakelijk is, wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.
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Uitvoering/evaluatie

Verslag van deze activiteiten loopt mee bij het (financiële) jaarverslag van Punt Welzijn

Communicatie/ participatie
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Beschikking aan aanvrager

Overleg gevoerd met

Intern: P. Vos afdeling financiën, M. Poell, F. van Beeck en S. Brouwers afdeling OCSW

Extern: stichting Punt Welzijn

Bijlagen:

Toelichting Punt Welzijn aanvraag extra coaching
Concept beschikking
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