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Subsidieverlening CJG 2019

Voorstel

1. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie te verlenen voor 2019 van
€ 1.580.984 voor de vrij toegankelijke jeugdhulpverlening zoals omschreven in
bijgevoegde subsidieaanvraag d.d. 26 april 2018, conform bijgevoegde concept-
beschikking;

2. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie te verlenen voor 2019 van
€ 3t.667 voor de inzet van 7/3 fte (12 uur) jeugd- en gezinswerker ten behoeve
van de jeugdhulp voor asielzoekerskinderen, zoals omschreven in bijgevoegde
subsidieaanvraag d.d. 22 november 2018, conform bijgevoegde concept-
beschikking.

Inleiding

Op 26 april 2018 heeft het Centrum voorJeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) een
verzoek om subsidie voor 2019 bij de gemeente ingediend (bijlage 1). Op 8 november
heeft er een overleg plaatsgevonden tussen CJG en een vertegenwoordiging van de
Midden-Limburgse gemeenten over de begroting voor 201"9 (sturingsteam (bijlage 2)).
Naar aanleiding van dat overleg heeft het CJG op 22 november 2018 een aanvraag voor
jeugdhulp voor asielzoekerskinderen ingediend (bijlage 3).

Beoogd effect/doel

Voorzien in vrij toegankelijke jeugdhulp voor inwoners van de gemeente en in jeugdhulp
voor asielzoekerskinderen.
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Argumenten

1.1 Het CJG voorziet in vrij toegankelijke jeugdhulp voor inwoners van onze gemeente.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een centrale basisfunctie in de
jeugdhulpverlening. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed'1 gezin (of cliënt) 1 plan'
De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben de vrij toegankelijke jeugdhulp
gezamenlijk bij het CJG ondergebracht, maar hebben ieder een eigen subsidierelatie met
het CiG.

1.2 De subsidie is bedoeld voor eerstelijns jeugdhulpverlening en voor consulent-uren.
Bij eerstelijns jeugdhulpverlening gaat het om taken van het team jeugd- en
gezinswerkers zoals ambulante jeugdhulp, toegang naar individuele voorziening
(gespecialiseerde jeugdhulp of specifieke vorrnen van jeugdltulp) en toeleiding naar en

samenwerking met gedwongen kader en justitie.
uaarnaast coorolneeft net LJb oe lnzet van oe LJ\J-cofrsureftLeil vuut ue LdKeil pf cvenLts
en informatie en consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning. Het aantal consulent-
uren blijft in 2019 net als in 2018 gehandhaafd op t44 uur per week, gedurende 45
weken. De consulent-uren in de regio worden ingezet door medewerkers van het
Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD, Synthese, Menswel en Wel.kom. De kosten hiervan
bedragen voor de hele regio Midden-Limburg € 317.283,-. De inzet van de GGD wordt via
een aparte dienstverleningsovereenkomst gefinancierd en maakt dus geen onderdeel uit
van deze subsidieverlening (zie pagina 5 van bijlage 1).

1.3 Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over nog te besteden subsidiemiddelen en reserves.
Op I november 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen CJG en een

vertegenwoordiging van de Midden-Limburgse gemeenten (sturingsteam) over de

begroting voor 2019.
In dit overleg zijn ook afspraken gemaakt over de reservevorming. Om voldoende
weerstandsvermogen te behouclen, gelden de volgende afspraken ten aanzien van het
aanhouden van reservcs en voorzieningen:
- Maximaal 5olo van de gehele omzet als reserve/voorziening onl'oorziene

personeelslasten.
- Maximaal 5olo van de omzet per gemeente als gemeente-specifieke

reserve/voorziening, in te zetten voor aclclitionele lasten voor de betreffende
gemeente.

Bij voldoende exploitatieresultaat kan dc stichting aan de reserve/voorziening toevoegen.
De bestaande post'nog te besteden subsidiemiddelen' wordt toegevoegd aan
bovengenoemde reserves/voorzien in gen.

2.1 Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2079 verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor
a s i e I zoe ke rs ki n d e re n .

In onze regio is het CIG betrokken geweest bij de landelijke pilot jeugdhulp aan
asielzoekerskinderen. Door deze pilot heeft het CJG ervaring opgedaan met het geven van
opvoed en opgrociondersteuning in het AZC en heeft het CJG samenwerkingsrelaties
opgebouwd met de partners in en om het COA. Landelijk is besloten dat gemeenten vanaf
1 januari 2019 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.
Op basis van de pilot heeft het CJG een raming gedaan van de te verwachten inzet. Voor
Weert gaat het om de inzet van 1/3 fte (12 uur per week) jeugd- en gezinswerker.
Hiervoor ontvangt de gemeente Weert extra middelen in het gemeentefonds.

Kanttekeningen en risico's

1. De subsidie aan het CJG zal de komende jaren stijgen als gevolg van de inschaling
van het personeel.

Om rekening te kunnen houden met toekomstige stijqing van de lonen maakt het CJG

vanaf 2019 onderscheid in de subsidieaanvraag tussen het bruto en netto subsidiebudget.
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Het netto subsidiebudget is het budget dat wordt aangevraagd. Het bruto subsidiebudget
is het budget dat nodig is naarmate de medewerkers toegroeien naar hun functieschaal.
Omdat het CJG een jonge organisatie is die de jeugd- en gezinswerkers niet meteen in de
hoogste treden heeft ingeschaald, is er nu nog een financieel voordeel voor de gemeenten.
Dit financieelvoordeel zal in de loop van de tijd echter steeds kleiner worden. In het
belang van de gemeenten én van CJG-ML dient dit transparant te zijn en te blijven. Dit om
te voorkomen dat het de komende jaren onterecht lijkt alsof CIG-ML de kostenstijgingen
niet in de hand heeft én om te voorkomen dat gemeenten worden geconfronteerd met
kostenstijgingen die ze niet hebben voorzien.

2. De subsidieverlening wordt later dan gebruikelijk aan u voorgelegd.
In verband met ziekte van een medewerker van de afdeling OCSW wordt dit dossier later
behandeld dan gebruikelijk. Het CJG is hiervan op de hoogte gesteld en indien u besluit als
voorgesteld, worden de eerste twee termijnen direct uitbetaald.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting is rekening gehouden met subsidieverlening aan het CJG van
€ 1.580.984,00. Hiervan is € 58.284,89 bestemd voor de coördinatie van de inzet van
CJG-consulenten voor de taken preventie en informatie en consultatie, advies en lichte
opvoedondersteuning. Deze kosten passen binnen het hiervoor beschikbare budget op
grootboeknummer 7160001 (Centra Jeugd en Gezin). Het andere deel, te weten
€ 1.522.699,11, is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de overige activiteiten zoals
beschreven in de aanvraag. Deze kosten passen binnen het hiervoor beschikbare budget
op grootboeknummer 6710 101.
Voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen is extra budget 2019 ontvangen via de
decembercirculaire 2018. De voorgestelde subsidieverlening van € 31.677 past hierin
(verantwoording eveneens op grootboeknummer 6710101 CIG ambulante hulp en
toegang).

Duurzaamheid

1. Investeren in vrii toegankelijke jeugdhulp is onderdeel van het preventief jeugdbeleid.
Door in een vroegtijdig stadium problemen bij kinderen en gezinnen aan te pakken, wordt
erger voorkomen. Daarmee is investeren in vrij toegankelijke jeugdhulp (zowel voor
inwoners als voor asielzoekers) van groot belang, zowel vanuit maatschappelijk oogpunt
(problemen voorkomen) als vanuitfinancieel oogpunt (preventie draagt eraan bij dat een
beroep op duurdere specialistische hulp kan worden voorkomen),

Uitvoering/evaluatie

De subsidie wordt in termijnen uitbetaald, conform bijgevoegde beschikking (bijlage 4).
Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van
het subsidiejaar dient het CJG zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende
regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Het college stelt vervolgens
de subsidie 2019 definitief vast.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

Het bestuur van het CJG wordt door middel van bijgevoegde concept-beschikking op de
hoogte gebracht van uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern: G. Poell (strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein), R. Klaessen (beleidsadviseur
Jeugd), P. Vos (financieel beleidsadviseur).
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Extern: sturingsteam gemeenten Midden-Limburg en CJG

Bijlagen:

1. Aanvraag subsidie CJG 2019 d.d. 26 april 2018;
2. Verslag overleg CJG en gemeenten d.d. I november 2018;
3; aanvraagsubsidie jeugrdffi[ãsieÞoekerskindercn 2019 ùd;22-novernber2ûtA;
4. Concept-beschikking subsidieverlening 2019.
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