
õ
P.tn

IL

ãr¡l> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Extra jongerenwerk Punt Welzijn en activiteiten vmbo het Kwadrant op basis van de
Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd.

Voorstel

1. Een subsidie van € 12.584 te verlenen voor jongerenwerk van Punt Welzijn ten
laste van het budget versterken kinderwelzijn.

2. Akkoord te gaan met inzet van eerder verleende subsidie aan de Stichting
Limburgs Voortgezet onderwijs (LVO) voor activiteiten van vmbo het Kwadrant (€
30.000) en coaching2gether (€ 10.166).

Inleiding

Eind 2019 stonden nog 2 subsidieaanvragen open:
1. Verlenging subsidie Punt Welzijn voor inzet jongerenwerk op vmbo het Kwadrant

en St. Louis en coaching2gether € 22.750.
2. Activiteiten van het Kwadrant uit Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd € 30.000

Door Punt Welzijn worden activiteiten georganiseerd bij sportpark St. Louis voor jongeren
die (o.a. vanwege thuissituatie) minder bekend zijn met verenigingen en daardoor minder
meedoen in de maatschappij. De jongerenwerkers van Punt Welzijn zetten in op direct
contact met kwetsbare jongeren, op meer bewegen en positieve gezondheid.

De reguliere ROJ activiteiten van het Kwadrant en inzet van jongerenwerk hangen direct
samen met het door ministerie en provincie gesubsidieerde project.
Het LVO is bereid een gedeelte van het eerder verleende gemeentelijke subsidie in te
zetten voor de activiteiten van vmbo Het Kwadrant (€ 30.000) en jongerenwerk van Punt
Welzijn op de Philips van Horne (coaching2gether door leeftijdsgenoten) en inzet in pauzes
op het Kwadrant (€ 10.166).
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Beoogd effect/doel
Versterken van de (school)omgeving rondom kwetsbare jongeren.
Bevorderen van jongerenparticipatie en burgerschap, door inzet van jongerencoaches.
In een vroegtijdig stadium contact leggen met jeugdigen, waardoor -zo nodig- sneller
gesignaleerd en gehandeld kan worden.

Argumenten

1. Versterken preventie jeugdhulp en netwerk voor kansarme jongeren.
Vanaf 2015 heeft de gemeente meer taken op het gebied van jeugdhulp en daarmee nog

meer belang bij preventie. Bureau Ubachs heeft onderbouwd hoe belangriik directe
binding met school en wijk is bij het voorkomen van (ongewenst) opvallend gedrag.

Vmbo het Kwadrant zet hiervoor extra activiteiten en scholing in.
Punt Welzijn biedt structurele, nabije ondersteuning op het gebicd van jongcrenwerk en

coaching. Vooral voor jongeren in (kans)arme gezinnen is contactvan belang, om te
voorkomen dat zij naar jeugdhulp moeten worden verwezen of dat ze door ontbreken van
contact met sleutelfiguren vervallen in ongewenst gedrag of criminaliteit'

Punt Welzijn werkt met een flexibele en passende aanpak, vanuit een jarenlange band met
jongeren in Weert (en hun ouders). Jongerenwerk kan binnen Punt Welzijn linken leggen
met opbouwwerk, opvoedondersteuning en veiligheid. Punt Welzijn is en blijft een

vertrouwde partner in het veld voor het CIG en voortgezet onderwijs en zit in alle
werkgroepen van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd. Hun activiteiten (Hangout
Boshoven en St. Louis) bereiken een grote doelgroep. Blijvend inzetten op jongerenwerk
en vooral coaching van jongeren door leeftijdsgenoten past binnen het bestaande beleid
van versterken van (de omgeving van) jeugdigen.
De provincie Limburg heeft een subsidie verstrekt voor het versterken van kinderwelzijn,
gedurende de periode van het Aanvalsplan armoede 2Ot8-2020. Deze subsidie moet
rechtstreeks ten goede komen aan jeugdigen in minder kansrijke situaties. Ee aetiviteiten
in dit voorstel passen binnen deze kaders.

2. Bijdrage vanuit onderwijs.
Gezien de samenhang van de reguliere activiteiten van vmbo Het Kwadrant en inzet van
jongerenwerkers met de reeds gesubsidieerde activiteiten en het vanuit Gelijke Kansen
gesubsidieerde project, zet LVO een gedeelte van het eerder verleend gemeentelijk
subsidie hiervoor in: € 30.000 voor ROJ-activiteiten van het Kwadrant en € 10.166 voor
inzet van jongerenwerkers en Coaching2gether. Voorgesteld wordt ln te stemmen met
inzet van eerder verleend subsidie voor deze activiteiten, die eveneens onder de
vastgestelde kaders van de ROJ vallen.

Kanttekeningen en risico's

Vanwege het algemene, preventieve karakter van het werk kan niet worden afgevinkt of
het ingezette budget een concreet aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp oplevert.
Om grip te houden op doel- en rechtmatige inzet van subsidie wordt structureel overleg
gcvoerd met het cluster jeugd van Punt Welzijn. Daarnaast bevragen we het CJG en het
voortgezet onderwijs naar hun bevindingen. Zoals uit de verantwoording blijkt leveft de
extra lnzet resultaten en waardering van betrokken partijen op. (zie bijlage 2)

Financiële, personele en juridische gevolgen

Pagina 2



Het benodigde subsidie voor inzet van jongerenwerk van Punt Welzijn á € 12.584 komt
ten laste van het budget versterken kinderwelzijn, een subsidie van de provincie Limburg
in het kader van armoedebestrijding (grootboeknummer 6140006).
Dit budget biedt hiervoor voldoende ruimte.
Daarnaast wordt € 40.166 van reeds verleend ROJ subsidie aan LVO benut voor de ROJ
activiteiten van vmbo het Kwadrant, coaching2gether en jongerenwerk op vmbo het
Kwadrant. Dit heeft geen financiële consequenties voor het gemeentebudget.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Er is structureel overleg met cluster jeugd van Punt Welzijn. In de werkgroep "Klaar voor
de Toekomst" van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd komt dit thema aan de orde.
De gemeente wordt geinformeerd via het jaarverslag van Punt Welzijn en de
verantwoording van inzet ROJ-gelden 2020 voor 1 mei 202L.

Comm unicatie/ participatie

Beschikking aan aanvragers, structureel overleg met LVO, Punt Welzijn en overige
paftners.

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos financieel adviseur, Tanja van Duuren armoedebeleid OCSW

Extern

Punt Welzijn, stichting LVO, vmbo Het Kwadrant

Bijlagen:

1. Aanvraag extra subsidie jongerenwerk en coaching Punt Welzijn 2020
2. Verantwoording extra subsidie 2018-2019 Punt Welzijn
3. Aanvraag ROJ vmbo het Kwadrant
4. Verantwoording activiteiten ROJ vmbo het Kwadrant 2018-2019
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