
GEMEENTE I/llEERT

Bureau Jeugdzorg Limburg
De heer N.W.M. Plitscher
Postbus 34
6040 AA ROERMOND

Weert, 12 februari 2019

Onderwerp
Ons kenmerk

: Subsidie 2019
: DJ-627657

Beste meneer Plitscher,

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie uw aanvraag is
gericht, nemen allen afzonderlijk een besluit op uw aanvraag, ieder voor zover het zijñ
eigen bevoegdheid betreft. Hierbij ontvangt u de subsidieverleningsbeschikking voor het
verrichten van activiteiten als genoemd in uw aanvraag in de gemeente weert.

Uw aanvraag met kenmerk 1800B4NPGS, verstuurd 13 november 2018 is ontvangen op
15 november. u vraagt subsidie aan voor de volgende drie activiteiten:

1. de Crisisdienst Jeugd (CdJ);
2. de ondersteuning beschermingsplein;
3. de aansluiti.ng BJZ-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Termijn
Op basis van de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'dient een
aanvraag tot subsidieverlening vóór 1 mei van het jaar, voorafgaand aan het jaar
waarvoor subsidie wordt gevraagd, schriftelijk te worden ingediend bij het college.
In 2018 hebben er twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed waren
op een activiteit zoals opgenomen in uw aanvraag, namelijk de activiteit cdJ.
Het betreft de ontwikkelingen:
- Doorontwikkeltraject CdJ;
- Verwerving crisis in de jeugdzorgregio Zuid-Limburg.
Hierdoor was het lange tijd niet helder of de CdJ en specifiek de bereikbaarheidsdienst van
de CdJ ook in 2019 voor geheel Limburg zou worden ingezet en welke kostentoedeling per
jeugdzorgregio hiermee van toepassing zou zijn.

Gelet op bovenstaande hebben wij besloten de aanvraag ondanks de late indiening, met
toepassing van de hardheidsclausule uit artikel 14 van de'subsidieregeling Professionele
Instellingen Weeft 2OL7' toch in behandeling te nemen.

U bent in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. De termijn voor het
afhandelen van uw aanvraag is daardoor opgeschort tot 12 januari 2019.

Op 10 januari 2019 hebben wij u reeds aangegeven dat de aanvraag niet binnen deze
termijn kon worden afgehandeld en medegedeeld dat u vóór 15 februari 2019 ons besluit
tegemoet kunt zien. In deze brief informeren wij u over ons besluit.
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Activiteit

Besluit subsidie 2OL9
Wij hebben besloien u een subsiciie te verienen van maximaai e 52'837, voor de
activiteiten als bedoeld in uw aarrvraag. Bij de beoordeling hebben wij ons gebaseerd op
de door u ingediende aanvraag (zie bijlage 1), inclusief de kcstenbijlage zcals door u per
e-mail ingediend d.d. 12 december 2018 (zie bijlage 2) en de toelichting die u ons heeft
gegeven in het overleg d.d. 11 december 2018.

Activiteiten
De subsidie wordt u verleend voor de activiteiten als bedoeld in uw aanvraag in het kader
van de erisisdienst jeugci, de Ondersteuning van het þeschermingspiein en de Aansluiting
clc - Blz.

Bedrag
max

Bedrag
max

Basispakket CdJ eerste helft 2019 (aandeelWeert, 65%) " €26.725

Pluspakket CdJ eerste heift 2019 (aandeelWeert, 35%) * € 14.390

Aansluiting CJG - BJZ (aandeelWeert) €.7.754

Or rtjerster,¡riing Besclterntingspleirr (aarrdeel Weert) € 3.908

Totaal aandeel Weert € 52.837

(") Verhouding basispakket - pluspakket in totale kosten CdJ = 650/o - 35o/o

Tabel 1: opttouw verleend subsidiebedrag

CdJ eerste helft 2O19
De subsidieverlening voor de Cdl betreft verlening voor de eerste helft van 2019

Onderdeel
cdJ

Af te lelden ult Kosten

Basispakket Deelbijlaqe 2 uit biilaqe 2 € 135.526 (650/o)

PlLrspakket lleelbijlage 4 rrit bijlage 2:
. lGGz en LVG (€ 64.037)

' Preventieve inzet/ consultfunctie
t€ 8.088)

€ 72.125 (35o/o)

Totaaloakket e 2O7.65A ll00o/o)
Tabel 2: Betekening totale kosten voor de CdJ zeven gemeenten Midden-Limburg, eerste helft van
2019

De subsidie voor de tweecje helft 20i9 inzake Cdl w<¡rdt op basis vari arLikel B lid 1 sub t¡

van de'Algemene subsidieverordening Weert 2017'vooralsnog geweigerd, aangezien
hierover nog overleg tussen Limburgse jeugdzorgregio's dient plaats te vinden. Het beleid
dat de gemeente in de tweede helft van 2019 gaat voeren met betrekking tot de
aetiviteiten rondom de Cdl is claarmee nog niet clLtidelijk

Vanaf de tweede helft 2019 vindt er immers op basis van de huidige kennis naar
verwachting een aanzienlijke stijging van de kosten plaats voor de Cdl in de
jeugdzorgregio's Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West. Dit gelet
op de ontwikkelingen in Zuid-Limburg waarbij de Cdl-dienstverlening in die regio vanaf juli
2019 mogelijk komt te vervallen. De komende maanden worden gebruikt om te komen tot
een besluit over lnrichting en bekostiging van de toegang crisis'
Dit kan gevolgen hebben voor de subsidierelatie zoals wij deze tot nu toe met uw
organisatie hebben. De komende tijd blijven wij uiteraard met u hierover in gesprek.



Aansluiting CJG - BJZ
Het CIG (in het bijzonder een van de gedragswetenschappers) bepaalt bij welke cases
men BJZ wil betrekken en welke inzet nodig is.
Per casus is maximaal 20 uur beschikbaar, tegen een uurtarief van € 97. Het maximale
beschikbare subsidiebedrag is € 20.000,-. De subsidie wordt vastgesteld op basis van
daadwerkelijke inzet van uren.

Aansluiting CJG - BJZ en ondersteuning beschermingsplein
Voor deze beide activiteiten geldt dat subsidie wordt verleend voor geheel 2019.

Tabel 3: Totaaloverzicht (per gemeente) verleende subsidie 2019

Voorschot/Verreken i n g
De subsidie wordt volledig als voorschot verstrekt conform onderstaande tabel

Tabel 4 : Voorschotten Cdl eerste helft 201
plein geheel 2019, gemeente Weert

9, aanslu¡t¡ng CIG - BIZ en ondersteuning beschermings-

De u toegekende voorschotten zullen worden overgemaakt op uw bankrekeningnummer
IBAN: NL03 RABO 0131 2073 28 onder vermelding van 'subsidie 2019 gemeente Weert'

o/o CdJ, eerste
half iaar 2O19

Ondersteuning
beschermings-
plein 2O19

Aanslu¡t¡ng
CJG. BJZ
20r9

Totaal

Echt-Susteren 13,3 € 27.6L8 € 5.198 € 2.660 € 35.476
Leudal 14,3 € 29.694 € s.589 € 2.860 € 38.143
Maasgouw B,g € 18.481 € 3.473 € L.777 € 23.73L
Nederweert 5,5 € t1.421 € 2.121 € 1.085 € 14.627
Roerdalen 7,9 € 16.404 € 3.096 € 1.584 € 21.084
Roermond 30,3 € 62.918 € 11.854 € 6.066 € 80.838
Weeft 19,8 € 41.115 € 7.754 € 3.968 € 52.837
Totaal 100 € 207.651 € 39.085 € 20.ooo a 266.736

CdJ basis CdJ Plus Beschermings-
plein

Aanaluiting
CJG-BJZ

permaãnd

bevoorschotting
verleende subsidie € 26.725 € 14.i90 € 7.754 € 3.968

lanuan €4.454 € 2.398 €646 € 331 €7.829

februari €4.454 € 2.398 € 646 € 331 €7.829

maart €4.454 € 2.398 €646 € 331 €7.829

april € 4.454 € 2.398 € 646 € 331 €7.829

met € 4.454 € 2.398 €646 € 331_ €7.829

JUnr €4.454 € 2.398 €646 € 331 €,7.829

iuli €646 € 331 c977

augustus €646 € 331 €977

september €646 € 331 €977

oktober €646 € 331 €.977

november €646 € 331 €977

december € 646 € 331 €977

€52.837



De uit te betalen bedragen verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeeirte. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de genreente.

Algemene verplichtingen
U dient te voldoen aan de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen die zijn
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de 'Algemene subsidieverordening Weert
2017' cn'subsidicrcgeling Professionele Instellingen Weert ?017'van de gemeente Weert,
Deze regelgev¡ng is te raadplegèn viä www.overheid.nl.

Vera ntwoord i n g / vaststel I i ng
U levert uiterlijk véór 1 mei 2020 de aanvraag voor de subsidievaststelllng 2019 in

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in, Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten conform
subsidieverlening zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden
verplichtingen, voorwaarden, bepalingen en,/of eisen. De jaarrekening omvat de balans, de
exploitatierekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een
goedkeurende controleverklari ng.

Het college kan te zijner tijd bepalen dat ook andere¿ dan de hierboven bedoelde gegevens
die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Volledigheidshalve wijzen wi; u er op dat tekst en toelichting op de onder andere ziJn te
vinden via www.overheid.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 burgerrteesler en wellroude¡'s. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WËËRT

Zorgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarsclrrifL rriel rrreer kunlletr belratrdeletr.
Schrijf in uw bezwâarschrlft ln elk geval:

r 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.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Gonnie Poell van de afdeling
OCSW. Zij is up werkclagen lrcrcikbaar op telefoonnummer (0495) 57 50 00 en per e-mail
op g.poell@weert.nl.

Met vri ijke groet,
bt¡ rge en wethouders,

i
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