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Onderwerp

Subsidievaststelling Centrum voor Jeugd en Gezin 2018

Voorstel

De subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor activiteiten in 2018 vast te stellen
op € 1.481.713,-.

Inleiding

Voor uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp ontvangt het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten. Jaarlijks voor 1 mei dient
de subsidie over het voorgaande jaar verantwoord te worden. Op basis van de ingediende
verantwoordingsgegevens wordt voorgesteld de subsidie aan het CJG vast te stellen.
Wegens personele capaciteitsproblemen is deze subsidie vaststelling verlaat.

Beoogd effect/doel

Via vaststelling van de subsidie aan het Centrum voorJeugd en Gezin over 2018 wordt
formeel de inzet van de geleverde jeugdhulp beoordeeld en vastgesteld wat de kosten
hiervan zijn geweest.

Argumenten

1.1 De verantwoordingsinformatie is tijdig en compleet ingediend en geeft een beeld van
de inzet van het CIG
Het CJG heeft de aanvraag tot subsidievaststelling en de bijbehorende verantwoording
tijdig en compleet ingediend. In 2018 organiseerde het CJG 28 preventieactiviteiten in
Weert waaraan 1773 personen deelnamen. Verder is aan 909 jeugdigen een vorm van
jeugdhulp geboden (van licht tot zwaar). Dit is 10o/o van de totale populatie jeugdigen. In
2018 beoordeelden de cliënten de dienstverlening van het CIG met een 7,9.

In te vulren door het B&W sectetariaat:

F!
Akkoord ú Niet akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder ¡ Gewijzigde versie

¡ Anders, nl.:
Beslisslng d.d.: ll. oZ*.rUZo De secretar¡s,

Totaal aantal pagina's: 3
Pag¡na 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Suzanne Oosterlnk
(049ss7s823)

drs. P.P.H. (Paul) Sterk

B&W-voorstel:
DJ-832973

Zaaknummer:
832908

Publ¡catie:

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
5 februari 2020

Nummer: f.



1.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2018 sneller gegroeid dan vooraf was
voorzien
De geplande formatieopbouw verliep voor het eerst sneller dan voorzien. Al in april 2018
was het aantal van 87 fte jeugd- en gezinswerkers bereikt. Hierdoor heeft het CJG meer
fte's ingezet dan waarvoor subsidie is ontvangen. Deze extra uitgaven heeft het CIG zelf
gefinancierd uit het budget nog te besteden subsidiemiddelen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het CJG blijft met de kosten voor 2078 binnen het bedrag opgenomen in de
oo rs pron kel ij ke verlen i ng sbesch i kki ng.
Begin 2018 heeft het CIG - naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel op aandringen van
de gemeenten in Midden-Limburg Oost - schriftellJk verzocht om een hoger subsidie
bedrag voor 2018. Dit hogere subsidieverzoek had met name betrekking op een andere
verdeling van personele en huisvestingskosten tussen de gemeenten ML. Hierop is door de
gemeenten in Midden-Limburg West aangegeven het al eerder genomen besluit over
subsidieverlening niet te herzien, maar bij de vaststelling van de subsidie over 2018
eventueel een nieuw subsidiebesluit te nemen. Dit is achteraf niet nodig gebleken.

7.2 Voor de periode vanaf 2020 worden nog afspraken gemaakt over de reservevorming
door het CJG
Bij voorkeur worden op het niveau van heel Midden-Limburg afspraken gemaakt over de
reservevorming door het CIG vanaf 2020. In november is tussen gemeenten en CIG al een
intentie uitgesproken over de reservevorming waartrij 50o/o van de totale reserve wordt
gelabeld voor de zeven genreenten gezamenlijk en 50o/o voor de individuele gemeenten op
basis van de verdeelsleutel aantal fte's. Zowel voor de regionale als de lokale component
geldt een maximum. BiJ de subsidieverlening voor 2019 zijn ook al afspraken over
reservevorm¡ng vastgelegd. T[dens het sturlngsoverleg van 4 juni 2019 zijn deze
afspraken aangescherpt en is afgesproken deze nader uit te werken. Naast de genoemde
reserve vraagt het CIG om nader vast te leggen hoe om te gaan met een algemene
reserve. Dit zal via de subsidieverlening vanaf 2020 worden vastgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie aan het CIG over 2018 wordt lager vastgesteld dan is verleend. Regionaal
(heel Midden-Limburg) is een bedrag van € 8.059.542,- verleend, voor Weert is dit een
bedrag van € 1.483.377,-. Na vaststelling van de subsidie op€.8.077.884,- regionaal,
€ t4BL.7t3,- voor Weert, zal het CJG regionaal nog € 11.658,- terugbetalen aan de
gemeenten. Voor Weert gaat het om een bedrag van € 1.664,- dat wordt teruggevorderd
van het CJG. Het terug te vorderen bedrag heeft betrekking op de consulenten van het
basis CJG en kan derhalve teruggevorderd worden ten gunste van budget 7160001.

Uitvoering/evaluatie

Bijgevoegde vaststellingsbeschikking wordt aan het CJG verstuurd, waarna het CJG de
teveel verleende subsidie terugbetaalt aan de gemeenten.

Communicatie/ partici patie

Via bijgevoegde beschikking het Centrum voor Jeugd en Gezin informeren

Pagina 2



Overleg gevoerd met

Intern:
Gonnie Poell (strategisch beleidsadviseur)
Marie-Lou Rosbergen (juridisch adviseur)
Patricia Vos (beleidsadviseur financiën.

Extern

Josephien Tullemans (adviseur sociaal domein Nederweert)
Chantal Timmermans (adviseur sociaal domein Leudal)

Bijlagen:

1. Jaarverslag en Jaarrekening CJG 2018
2. Beschikking subsidievaststelling CJG 2018
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