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Samenwerkingsovereenkomst JOGG voor de periode 2OI9-2022

Voorstel
1. De samenwerkingsovereenkomst met JOGG te verlengen voor de periode 2019-

2022.
2. Wethouder Sterk te machtigen tot het ondeftekenen van de

samenwerkingsovereenkomst met IOGG (op grond van artikel 171 Gw).

Inleiding
Onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht (IOGG) wordt door de Stichting Jongeren Op
Gezond Gewicht in samenwerking met partners, zoals de gemeente Weert, gewerkt aan
een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar
het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu
van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs,
huisaftsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot
betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en
beweging.

Door de gemeente Weert wordt via subsidiëring aan Punt Welzijn, een bij hen in dienst
zijnde combinatiefunctionaris (CF) JOGG gefinancierd. De CF JOGG is volledig gericht op
het stimuleren van een gezonde leefstijl en preventie van overgewicht bij jongeren. In
samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, bedrijfsleven en de gemeente neemt de
combinatiefunctionaris initiatief tot het organiseren van activiteiten die een positieve
gedragsverandering teweeg brengen en een gezonde
leefomgeving voor jongeren mogelijk maken. De CF JOGG is een afgeleide van het
partnership dat we sinds 2017 als gemeente hebben met de landelijke organisatie
Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit partnership wordt geformaliseerd middels
samenwerkingsovereenkomsten. De huidige overeenkomst loopt af per 1 oktober 2019.
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Beoogd effect/doel
Zoveel mogelijk jongeren op gezond gewicht krijgen en houden

Argumenten

7. Vertenging von somenwerkingsovereenkomst met JOGG siuit oon bii het
u itv oe rin g sdocu me nt co m b i notiefu n ction a risse n 20 79-20 2 3'

Uw college is op 13 augustus 2019 akkoord gegaan met het uitvoeringsdocument

combinatíefunctionarissen 2OL9-2O23. Hier staat in beschreven dat de gemeente Weert een

JOGG coach (0,5 FTE) blijft ondersteunen voor de periode 2OL9 t/m 2O23. De huidige

samenwerkingsovereenkomst met JOGG eindígt op 1 oktober 2OL9. Het is logisch om ook

deze te verlengen t/m 2022.

2. Het ondertekenen von een overeenkomst volt onder de bevoegdheid von de

burgemeester.

Voorstel is om wethouder Sterk te machtigen tot het ondertekenen van de

samenwerkingsovereenkomst met JOGG. Dit op basis van de bevoegdheid van de

burgemeester in artikel LTL tweede líd van de Gemeentewet.

Kanttekeningen en risico's
De voor Weert werkzame IOGG coach voert zijn werkzaamheden uit vanuit Punt Welzijn

die daarvoor van de gemeente subsidie ontvangt. Op dit moment is er voor de periode

2O2O tlm 2022 nog geen concreet subsidiebesluit. Zoals in het uitvoeringsdocument
combinatiefunctionarissen 2019-2023 is vastgelegd, heeft het college wel de intentie om
deze activiteit te blijven ondersteunen. Door het verlengen van voorliggende
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting JOGG, lopen contract- en subsidieperiode
niet synchroon. Dit brengt het risico met zich mee dat er geen recht is op subsidie maar
de verplichtingen op grond van de overeenkomst wel doorlopen. Dit risico wordt uiterst
klein ingeschat. Mochten er door onvoorzienbare omstandigheden toch problemen

optreden, wordt hiervoor in samenspraak met alle betrokken partijen een oplossing
gezocht.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De totale kosten voor het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met JOGG zijn
€ 11.250,- Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van het beschikbare budget
voor combinatiefuncties (4800502/6425080). Voor de kosten na 2019 geldt het
voorbehoud van vaststelling van de begrotingen in die jaren. De volgende
termijnbetalingen zijn van toepassing :

Duurzaamheid
n.v.t

Termiin Loootiid Bedraq
1e termijn 01-10-2019 - 3t-t2-20t9 € 937.50
2e termiin 01-01-2020 - 3t-r2-2020 € 3.750,-
3e termiin 01-01-2021 - 3t-72-202L € 3.750.-
4e termiin ot-oL-2022 - 30-09-2022 € 2.812,50
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Uitvoering/evaluat¡e
Tweejaarl'ljks is er vanuit JOGG een persoonlijk evaluatiemoment met de
beleidsverantwoordelijk ambtenaar van de gemeente en de lokale JOGG regisseur (de CF

JOGG). Hierbij wordt getoetst wat de voortgang is ten aan zien van de JOGG doelstellingen
en in hoeverre de lokale aanpak in lijn is met het Landelijke gedachtengoed. Daarnaast zijn
deze evaluatíemomenten bedoeld om de lokale regisseur te ondersteunen door middel van
kennis en kunde.

Com m u nicatie/ participatie
N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur afdeling OCSW
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW
Patricia Vos, financieel beleidsadviseur afdeling Financiën

Extern:
Martijn Witjes, JOGG Coördinator

Bijlagen:
- Samenwerkingsovereenkomst gemeente Weert 2e fase
- Bijlage 1 - De JOGG-aanpak
- Bijlage 2 - Gedragscode Jongeren Op Gezond Gewicht
- Bijlage 3 - Ondersteuning door Jongeren Op Gezond Gewicht
- Bijlage 4 - Competentieprofiel JOGG regisseur en -beleidsmedewerker en

regiocoördinator aug 2018
- Bijlage 5 - Provinciale samenwerking JOGG-Limburg
- Uitvoeringsdocument combinatiefuncties
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