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Geacht College, 

Hierbij ontvangt u de subsidieaanvraag 2021 voor het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Midden-Limburg (CJG-ML). In deze tijden waarin het corona virus het persoonlijk en 
maatschappelijk functioneren sterk beïnvloedt lijkt 2021 ver weg. In enkele weken 
veranderde de werkelijkheid compleet. Het is altijd moeilijk om een inschatting te 
maken over ontwikkelingen die in de tijd voor ons liggen, in deze tijden is dit nog 
lastiger. Tegelijkertijd vraagt juist een periode van crisis er om de blik naar de 
toekomst te houden om richting en nieuwe perspectieven te vinden. In het 
vertrouwen dat we hierin samen een weg vinden hebben we deze aanvraag gemaakt. 

Het CJG-ML is er als basisvoorziening op gericht om jeugdigen en ouders te 
ondersteunen bij advies- en ondersteuningsvragen over opgroeien en opvoeden. Dat 
doen wij door praktische en psychosociale hulp te bieden die zonder drempels 
toegankelijk is. We doen dit vanuit het motto: Opvoeder) doe Je niet alleen! 

In deze aanvraag zijn we op hoofdlijn uitgegaan van de ervaringen van afgelopen 
jaren en de ontwikkelingen die we zien en waarvan we verwachten dat deze ook voor 
2021 van belang zijn. 

Corona crisis 
De duur en effecten van deze crisis kunnen we niet helemaal inschatten. Wat we wel 
weten is dat deze crisis een aantal persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken 
op een aantal gebieden versterkt. De onzekerheden over het eigen leven en de 
toekomst zijn toegenomen. Jeugdigen missen elkaar, structuur en perspectief. 
Ouders krijgen er nieuwe begeleidingstaken bij en worden geconfronteerd met 
voorheen onbekende opvoedingsvragen. Spanningen in gezinnen nemen toe, 
sommige kwetsbaarheden komen aan het licht, andere blijven juist verborgen. 
Vraagstukken waar we samen en ieder voor zichzelf een balans in zullen moeten 
vinden. We zien nu dat mensen in de knel komen maar ook dat de veerkracht en 
behoefte om samen zaken op te pakken soms onverwacht en indrukwekkend is. 
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Meer mensen helpen met minder 
De verwachtingen die ouders en jeugdigen hebben over het leven zijn groot. Maar 
opgroeien is een hobbelig pad, en het leven is soms minder maakbaar dan mensen 
wenselijk of acceptabel vinden. Sommige ouders en netwerkpartners verwachten dat 
jeugdhulp oplossingen biedt voor zaken die in de kern geen ontwikkelings- en/of 
opvoedingsvragen zijn. Hoe zorgen we er samen voor dat we hulp kunnen blijven 
bieden aan kinderen en ouders die dit echt nodig hebben, en dat deze hulp voor de 
samenleving betaalbaar blijft? 

Financiële kaders zijn een onderdeel van de noodzakelijke herbezinning op de 
transformatie die enkele jaren geleden in gang is gezet. We hebben hierin nog een 
grote opdracht met elkaar en als samenleving. Wij begrijpen de financiële 
uitdagingen waar de gemeenten van Midden-Limburg voor staan. Als partner in de 
transformatie vinden wij het vanzelfsprekend om vanuit een positieve houding mee 
te denken. Het gaat dan in eerste instantie om het uitvoeren van de belangrijke 
taken op het gebied van de jeugdhulp. Daar hebben wij in de afgelopen jaren 
gezamenlijk en op een consistente wijze invulling aan gegeven. We zien het als een 
belangrijke opdracht om samen met gemeenten en netwerkpartners verder te 
werken aan een efficiënte en doelmatige inzet van hulpverlening. Het inspectie¬ 
rapport Toezicht Sociaal Domein inspireert ons om de samenwerking met betrokken 
netwerkpartners te versterken, zeker waar veiligheidsvraagstukken spelen. 

Brede eerstelijns hulpverlening 
De gemeenten van Midden-limburg hebben in 2014 de keuze gemaakt om het 
Centrum voor Jeugd en Gezin een spilfunctie te geven in de jeugdhulpverlening. Het 
CJG-ML werd daartoe op verzoek van de gemeenten door de stichting Algemeen 
Maatschappelijk Werk Midden-limburg opgericht. Op die wijze is een brede 
basishulpverleningsorganisatie gevormd, waar inwoners vrije toegang hebben tot 
ondersteuning bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren. Net 
zoals het AMW-Ml opereert het CJG-Ml lokaal en laagdrempelig, vanuit integraal 
werkende generalistische teams. 

De opdracht vanuit de gemeenten om de gewenste publieke taken uit te voeren 
wordt sindsdien steeds met het beoogde doel en gewenste succes uitgevoerd. In 
2019 namen we in Midden-limburg bijna 4.500 hulpvragen in behandeling. In circa 
55% van de gestelde vragen kunnen we adequate ondersteuning bieden vanuit onze 
eigen ambulante hulpverlening en verlenen we geen toegang tot gespecialiseerde 
jeugdhulp. In 2019 deden 909 jeugdigen en ouders in Weert een beroep op 
ondersteuning vanuit het CJG-Ml. Dat is 10% van het aantal jeugdigen onder de 18 
in Weert. Daarnaast kwamen 2.475 jeugdigen, ouders en professionals (docenten, 
medewerkers kinderopvang en vrijwilligers van verenigingen) met het CJG-Ml in 
contact in het kader van één van de 42 preventieactiviteiten in de eigen gemeente 
zoals gastlessen, themabijeenkomsten en workshops. 

De pilot met de inzet van een POH-Jeugd in de huisartsenpraktijk Stramproy is 
positief geëvalueerd en wordt regulier voortgezet. Hierdoor is jeugdhulp direct 
beschikbaar voor de huisartsen in de praktijk en hun patiënten. Na de positieve 
afsluiting van de landelijke pilot jeugdhulp op het AZC zijn we in 2019 over gegaan 
naar een regulier jeugdhulpaanbod op het AZC Weert. 
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Gewaardeerde basisvoorziening 
We kunnen stellen dat de gewenste basisvoorziening tot stand is gekomen en 
inwoners met vragen en problemen goed worden geholpen. Cliënten zijn doorgaans 
tevreden over de ondersteuning die zij vanuit het CJG-ML ontvangen: in 2019 kregen 
wij in onze klanttevredenheidsmeting gemiddeld een rapportcijfer 7,7 voor 
ambulante jeugdhulp en een 8,2 voor de preventie-activiteiten. 

In het kader van het strategisch visietraject dat we doorliepen in 2019 deden we 
onderzoek bij onze opdrachtgevers en netwerkpartners. Zij gaven aan te waarderen 
wat we doen en hoe we dat doen. We zijn een kernspeler op het gebied van het 
breed ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. De cliënt staat op één en de 
eigen kracht van de mens stimuleren is ons uitgangspunt. Voor mensen zijn we een 
laagdrempelige en toegankelijke organisatie. Betrouwbaar en betrokken zijn andere 
termen die werden genoemd. Meer dan voorheen is het belangrijk om ons 
gezamenlijk te verbinden aan een gedeelde visie, en dat is dan ook het thema dat 
we gekozen hebben voor ons beleidsplan voor de komende jaren. 

Deskundig personeel 
Voor het goed uitvoeren van onze taken is voldoende deskundig personeel cruciaal. 
Het CJG-ML is in dat kader, steeds in samenspraak met en in opdracht van de 
gemeenten als opdrachtgevers, sinds 2014 gegroeid van 0 naar 87 fte. De verdeling 
van het aantal operationele fte's over de zeven gemeenten is gebaseerd op het 
Uitvoeringsplan 2014-2016 Centrum Jeugd en Gezin. Voor Weert betekent dit dat we 
in deze subsidieaanvraag zijn uitgegaan van een inzet van 15,98 fte jeugd en 
gezinswerkers in het primair proces in 2021. 

Momenteel vindt in de jeugdhulpregio Midden-Limburg West een reflectie op het 
jeugdstelsel plaats, waarbij de opgedane ervaringen in de afgelopen vijfjaar 
aanleiding vormen om nieuwe stappen te zetten in de opdracht aan het CJG-ML. 
Mede in dit verband wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een pilot 'Lokale 
behandelteams aanvullend aan de lokale CJG-teams'. Daarnaast worden met de 
gemeenten van Midden-Limburg West gesprekken gevoerd over het voortzetten van 
de activiteiten van het programma PrePare. Welke consequenties dit alles heeft voor 
de taken van het CJG en de hiervoor benodigde formatie is momenteel nog 
onderwerp van gesprek. In deze subsidieaanvraag voor 2021 zijn deze daardoor 
buiten beschouwing gebleven. 

Beheersbare kosten 
De kosten van het CJG zelf zijn door de gemeenten als opdrachtgever goed 
beheersbaar en werden in de afgelopen jaren nooit overschreden. Bij aanvang zijn 
we overeengekomen om met een soort 'omgekeerde open einde-financiering' te 
werken: (1) we vragen niet om extra middelen als we tekortkomen en (2) laten 
middelen die over blijven terugvloeien naar de gemeenten. Jaarlijks geldt voor het 
CJG een 'budgetplafond': de door de gemeenten beschikte subsidie, waarin 
afspraken over uitvoering en vergoeding daarvoor zijn vastgelegd. Voor zover dat op 
dit moment en onder de huidige onzekere omstandigheden mogelijk is, hebben we 
met zorg en sober voor 2021 een voorlopige raming opgesteld. 
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Uitgangspunten subsidieaanvraag 
Bij deze aanvraag hanteren we dezelfde kaders als in 2020. De basis voor de 
toerekening zijn de kosten per operationele fte per gemeente, de lokale 
huisvestingskosten worden door de betreffende gemeente gesubsidieerd en de 
algemene kosten worden verdeeld op basis van het percentage operationele inzet 
fte. 

De taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg omvatten: 
a. Preventie en informatie 
b. Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning 
c. Ambulante jeugdhulp 
d. Toegang naar individuele voorziening (gespecialiseerde jeugdhulp of 

specifieke vormen van jeugdhulp) 
e. Toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie 

De taken genoemd onder a. en b. worden uitgevoerd door het team CJG- 
consulenten. Dit samengestelde netwerkteam werkt voor de hele regio Midden- 
limburg, onder coördinatie van het CJG-ML. Deze taak is integraal opgenomen in de 
subsidieaanvraag van het CJG-ML, die als penvoerder en kassier fungeert voor de 
leverende organisaties, met uitzondering van de GGD. In deze subsidieaanvraag zijn 
ook de jeugdhulptaken in AZC's in de gemeenten Echt-Susteren en Leudal 
meegenomen. 

Tenslotte 
Samen met het AMW onderdeel van de organisatie zullen we ons ook in 2021 blijven 
inzetten om voor de inwoners van Midden-limburg een vrij toegankelijke, brede 
basis ondersteuning te bieden voor alle leeftijden. In verbinding met onze omgeving 
geven we invulling aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening, passend 
bij de vragen van vandaag en morgen. Wij bouwen graag mee aan de veranderingen 
in het sociaal domein om de voorzieningen goed, betaalbaar, toegankelijk en 
werkbaar te houden en stellen de wensen en mogelijkheden van de hulpvrager te 
allen tijde voorop. We realiseren ons dat de gevolgen van de corona crisis voor 2021 
een zodanig effect kan hebben op persoonlijk en maatschappelijk gebied, dat er 
andere of specifieke zaken van het CJG-ML gevraagd worden. Hierover gaan we 
natuurlijk graag met u in gesprek en passen indien gewenst deze aanvraag hierop 
aan. 

Indien u vragen heeft of anderszins een toelichting wenst op deze subsidieaanvraag, 
dan zijn wij graag bereid deze te bieden. 

directeur-bestuurder 

Bijlagen 



Subsidieaanvraag 2021 Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

Wij vragen de zeven Midden-Limburgse colleges van B&W, zijnde de colleges van Echt- 
Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert (de gemeenten) 
een subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden- 
Limburg (de Stichting). 
Voor de gevraagde subsidie zal de Stichting de navolgende vrij toegankelijke ambulante 
jeugdhulp-taken onder mandaat van uw college uitvoeren: 

a. Preventie en informatie 
b. Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning 
c. Ambulante jeugdhulp 
d. Toegang naar individuele voorziening (gespecialiseerde jeugdhulp of 

specifieke vormen van jeugdhulp) 
e. Toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie 

De levering van deze diensten voldoet aan de visie, zoals die door de zeven gemeenten in 
Midden-Limburg staat beschreven in het beleidsplan jeugdhulp 2014-2016, dat in het 
najaar van 2016 met drie jaar werd verlengd, het uitvoeringsplan CJG 2014-2016, het 
inrichtingsplan opgesteld door AMW-ML en de gemeentelijke verordening Jeugdhulp. Zie 
bijlage 1 voor een nadere specificatie van de taken. Wij voldoen hierbij aan alle van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

In het Uitvoeringsplan 2014-2016 Centrum Jeugd en Gezin wordt de omvang en 
samenstelling van het aantal teams beschreven. Hierbij wordt de schaalgrootte van het 
werkgebied en de omvang van het team zo goed mogelijk ingericht op de kenmerken van 
een bepaald gebied. Elk team heeft toegang tot een ondersteuningsteam bestaande uit 
begeleiders primair proces en gedragswetenschappers. 

In 2021 gaan we uit van een inzet in het primair proces van in totaal 87 fte jeugd en 
gezinswerkers, waarbij we uitgaan van een inzet conform onderstaande verdeling: 

Gemeente 
# fte jeugd en gezinswerkers 
(Uitvoeringsplan 2014-2016) 

% 

Echt-Susteren 11,09 12,75 
Leudal 11,96 13,75 
Maasgouw 8,05 9,25 
Nederweert 5,99 6,88 
Roerdalen 6,96 8,00 
Roermond 26,97 31,00 
Weert 15,98 18,37 
Totaal 87 100,00 

Mocht de praktijk uitwijzen dat deze verdeling niet aansluit bij de gewenste of gevraagde 
inzet gebaseerd op het aantal en/of de intensiteit van de hulpvragen in een bepaalde 
gemeente, dan treden we in overleg. 

We kiezen voor gemeenteteams die zoveel mogelijk aansluiten bij de lokale situatie. 
Hiermee kan worden ingezet op lokaal specifieke problemen en de lokale infrastructuur, 
zodat maximaal maatwerk gegeven kan worden aan elk gezin in elke individuele 
gemeente. De ondersteuning en aansturing organiseren we overkoepelend voor het 
werkgebied Midden-Limburg. We sturen de gemeenteteams als eenheid aan en koersen op 
een goede balans tussen flexibiliteit en stabiliteit; zo kunnen we pieken en dalen binnen 
het werkgebied opvangen. 
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We werken met vaste jeugd en gezinswerkers per gemeente, zodat er goede verbindingen 
kunnen worden gelegd met de gemeente, lokale netwerken, sociale kaart en goed 
aangesloten kan worden bij lokale ontwikkelingen. In elke gemeente is een fysieke locatie 
beschikbaar van waaruit de consulenten en jeugd en gezinswerkers actief zijn. 

Als aanvrager van subsidie stellen wij voor de onderstaande afspraken nadrukkelijk 
onderdeel te laten zijn van het subsidiebesluit. 

1. De Stichting mag, los van de door de gemeenten genomen subsidiebeschikkingen, 
activiteiten uitvoeren, zolang het betreft activiteiten van algemeen c.q. 
maatschappelijk belang. De daarmee gepaard gaan kosten, alsmede de risico's 
worden door de Stichting zelf afgedekt en gedragen. 

2. De Stichting is verantwoordelijk voor kosten en verplichtingen die uit eigen 
beleidsbeslissingen voortvloeien. 

3. De zeven gemeenten en de Stichting richten samen een nieuw jeugdhulpstelsel in 
en ontwikkelen daarom een systematiek voor monitoring. Dit leidt ieder 
subsidiejaar tot concreter geformuleerde doelstellingen. 

4. De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidiebeschikking van ieder van de zeven 
gemeenten in de regio Midden-Limburg. 

5. Gedurende de looptijd van de subsidierelatie is toetreding van nieuwe aanbieders 
op de genoemde taken niet van toepassing. 

6. Financiering CJG-consulentenuren 
De coördinatie van de CJG-consulenten is ondergebracht bij de Stichting CJG-ML. 
Daarbij is en blijft de netwerkstructuur gehandhaafd. De taken (hierboven genoemd 
onder a. en b.) betreffen preventie en informatie, consultatie, advies en lichte 
opvoedondersteuning. 

Om goed invulling te kunnen geven aan deze taakgebieden willen we het aantal 
consulentenuren in 2021 handhaven op 140 uur/week, gedurende 45 weken. Deze 
uren zullen conform 2020 worden aangevraagd bij: 

Organisatie Uren/week Totaal uren €/uur Totaal bedrag 
AMW-ML 48 uur 2.160 € 75,00 € 162.000 
GGD 48 uur 2.160 rechtstreekse financiering door gemeenten 
Synthese 16 uur 720 € 76,60 € 55.152 
Menswel 16 uur 720 € 73,44 € 52.877 
Wel.kom 12 uur 540 € 76,00 € 41.040 
Totaal 140 uur 6.300 € 311.069 

Om de uitvoering en regie over deze taken goed te kunnen coördineren, loopt de 
inzet van de consulenten via het CJG-ML. In deze opzet treedt het CJG-ML op 
verzoek van de gemeenten op als penvoerder voor de leverende organisaties (met 
uitzondering van de GGD) en betaalt de ontvangen vergoedingen één-op-één door 
aan de ingeschakelde organisaties. 
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7. Financiering eerstelijns jeugdhulpverlening (teams jeugd & gezinswerkers') 
Voor het uitvoeren van de taken genoemd onder c., d. en e. vragen wij 
€ 9.142.4741 aan. 
We voorzien op dit moment in 2021 een operationele formatie en bijbehorende 
inhoudelijke ondersteuning van 87 fte gedurende het gehele jaar. Indien 
onverhoopt toch minder fte ingezet kan worden, zullen wij het teveel beschikte 
subsidiebedrag teruggeven aan de gemeenten, zoals ook in voorgaande jaren het 
geval was. Indien deze formatie in totaal, of in een bepaalde gemeente, 
onvoldoende blijkt om de taken goed te kunnen uitvoeren, treden wij in overleg. 

8. Financiering ieugdhulp in AZC's 
Flet Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) biedt jeugdhulp in de 
AZC's te Baexem, Echt en Weert. Op basis van ervaringen hebben we afgesproken 
om ter uitvoering van deze functie twaalf uur jeugd en gezinswerker per AZC in te 
zetten. Indien er sterke wijzigingen zijn in het aantal bewoners van het AZC en/of 
de benodigde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden zullen we In overleg treden 
over aanpassingen hiervan. De kosten voor 1 fte jeugd en gezinswerker in 2021 
bedragen € 99.500. Voor inzet van twaalf uur (1/3 fte) per gemeente betekent dit 
€ 99.500 / 3 = € 33.167 per gemeente voor de gemeenten Echt-Susteren en 
Leudal in 2021. Aangezien het besluit is genomen om het AZC Weert in het najaar 
van 2020 te sluiten is Weert hier niet meer in meegenomen. Hiermee kunnen we 
uitvoering geven aan de basis jeugdtaken van het CJG voor deze doelgroep, te 
weten: preventie, ambulante jeugdhulp en indien nodig toegang naar 
gespecialiseerde hulp en gedwongen kader. 

9. Punt 6, 7 en 8 samenvattend verzoeken wij voor het jaar 2021 een subsidiebedrag 
beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 9.519.876. 

Dit bedrag is gebaseerd op de voorlopige raming voor het CJG-ML in 2021, waarvan 
op dit moment op hoofdlijnen een indicatie kan worden afgegeven. 

Voorlopige raming CJG-ML 2021 op hoofdlijnen 

Baten 

CJG-ML (eerstelijns jeugdhulpverlening) 

Consulenturen 

Subsidies gemeenten 

Lasten 

Brutokosten uitvoering primair proces 8.068.238 

Af: vermindering i.v.m. trede-indeling* -300.000 

A. Uitvoering primair proces (incl. consulenturen) 7.768.238 

B. Huisvestingskosten lokaal 241.000 

C. Overkoepelende kosten 1.444.305 

9.453.543 

9.142.474 

311.069 

9.453.543 

^ In de cao Sociaal Werk (looptijd 1-7-2019 tot 1-7-2021) worden de cao-lonen met 6,5% verhoogd; 3,25% per 
1-9-2019 en nogmaals 3,25% per 1-7-2020. In de subsidie aanvraag 2020 is hiervan reeds 3% opgenomen 
(destijds waren de cao afspraken nog niet gemaakt). De resterende 3,5% zijn opgenomen in deze subsidie 
aanvraag 2021. Het is niet ondenkbaar dat na 1-7-2021 verdere cao-stijgingen plaats zullen vinden. Hiermee 
hebben we echter nog geen rekening gehouden in deze subsidie aanvraag. 
De overkoepelende kosten bestaan voor een gedeelte uit personele kosten en voor een gedeelte uit materiële 
kosten. We hebben een indexatie van 3,5% toegepast op het personele deel (54,74%) en van 2% op het 
materiële deel (45,26%). 
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Toelichting: 
Subsidies gemeenten betreft het totaalbedrag van de 7 gemeenten 

A. Uitvoering primair proces: 
o Werkgeverslasten jeugd en gezinswerkers 
o Werkgeverslasten consulenten 
o Werkgeverslasten ondersteunend personeel primair proces 

B. Lokale huisvestingskosten CJG-deel per gemeente 
C. Overkoepelende kosten: 

o Personeelskosten centraal bureau/organisatieniveau 
o Doorberekening CJG-deel van huisvestingskosten centraal bureau 
o Organisatie- en afschrijvingskosten (telefonie en ICT, accountantskosten, 

kwaliteitszorg en bureaukosten). 

* Vanaf de start van het CJG-ML is de autonome loonstijging een belangrijk thema; 
doordat CJG-ML een jonge organisatie is, die de jeugd en gezinswerkers niet 
meteen in de hoogste treden heeft ingeschaald, kunnen door CJG-ML lagere kosten 
worden berekend voor de uitvoering van het primair proces. Deze lagere kosten 
zijn echter als gevolg een autonome loonstijging (door een geleidelijke verhoging 
van de trede-indeling) van tijdelijke aard en daarmee ook de toegepaste 
vermindering. In onderstaande vergelijking wordt het effect van deze afnemende 
vermindering in 2021 inzichtelijk gemaakt: 

Brutokosten uitvoering primair proces 

Af: vermindering i.v.m. trede-indeling 

A. Uitvoering primair proces (incl. consulenturen) 

B. Huisvestingskosten lokaal 

C. Overkoepelende kosten 

Aanvraag 
2020 

7.807.656 

-450.000 

7.357.656 

238.000 

1.404.677 

9.000.333 

Aanvraag 

2021 
8.068.238 

-300.000 

7.768.238 

241.000 

1.444.305 

9.453.543 

De verdeling van het totaal subsidiebedrag is uitgewerkt in onderstaande tabel: 

Gemeente fte 

uitvoering 

primair 

proces 

% 

verdeling 

fte 

A. 

Uitvoering 

primair 

proces 

B. 

Huisvesting 

lokaal 

C. 

Over¬ 

koepelende 

kosten 

Aanvraag 

Regulier 

Aanvraag 

jeugdhulp 

AZC 

Aanvraag 

Totaal 

Echt-Susteren 11,09 12,75% 990.450 26.000 184.149 1.200.599 33.167 1.233.766 

Leudal 11,96 13,75% 1.068.133 26.000 198.592 1.292.725 33.167 1.325.891 

Maasgouw 8,05 9,25% 718.562 28.000 133.598 880.160 880.160 

Nederweert 5,99 6,88% 534.455 19.000 99.368 652.823 652.823 

Roerdalen 6,96 8,00% 621.459 25.000 115.544 762.003 762.003 

Roermond 26,97 31,00% 2.408.154 55.000 447.735 2.910.888 2.910.888 

Weert 15,98 18,37% 1.427.025 62.000 265.319 1.754.344 1.754.344 

Midden-Limburg 87,00 100,00% 7.768.238 241.000 1.444.305 9.453.543 66.333 9.519.876 
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Wij verzoeken u evenals voorgaande jaren de subsidie bij wijze van voorschot 
betaalbaar te stellen volgens onderstaand schema: 

Maand Percentage van 
het verleende 

subsidiebedrag 

Maand Percentage van 
het verleende 

subsidiebedrag 
Januari 8 % Juli 8 % 
Februari 8 % Augustus 9 % 
Maart 8 % September 9 % 
April 8 % Oktober 9 % 
Mei 16 % November 9 % 
Juni 8 % December 0 % 

De bevoorschotting vindt uiterlijk plaats op de 15® van de maand. 

9. Onze aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie wordt voor 1 mei 2022 
bij de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten ingediend. 

De aanvraag tot definitieve vaststelling bevat een inhoudelijk verslag alsmede een 
financieel verslag inclusief accountantsverklaring, waaruit blijkt dat de jeugdhulp- 
taken waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht. 

10. De Stichting maakt de volgende afspraken met de zeven gemeenten in de regio 
Midden-Limburg: 

a. De Stichting levert per kwartaal informatie aan de afzonderlijke gemeente 
en regio Midden Limburg op basis van de overeengekomen set 
betekenisvolle indicatoren. 

b. In het kalenderjaar wordt de overlegstructuur gevolgd zoals die met de 
gemeenten wordt overeengekomen. 

c. De gemeenten en de Stichting zullen jaarlijks gezamenlijk de uitvoering 
van de overeenkomst evalueren. 

11. De Stichting levert gegevens aan het CBS conform Beleidsinformatie Jeugd. 

12. De Stichting is aangesloten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) 

13. De Stichting is aangesloten op het berichtenverkeer met de Sociale Verzekerings¬ 
bank (SVB) ten behoeve van communicatie aangaande PGB-aanvragen. 

Verzoek tot besluitvorming 
Wij vragen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie deze 
aanvraag is gericht, afzonderlijk een besluit op deze aanvraag te nemen, ieder voor zover 
het zijn eigen bevoegdheid betreft. 

Plaats: Uecitt 

N^m: Mw. Drs. M.P.C. Pirson 
Functie: Directeur-Bestuurder Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
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Bijlage 1 Beschikbaarheid Jeugdhulp 
Conform afspraken met gemeenten Midden-Limburg (november 2014) 

1. Wijze waarop de jeugdige^ in beeid komt bij de Stichting Centrum voor Jeugd en 
Gezin die in opdracht van een gemeente in de regio Midden-Limburg de Jeugdhuip 
uitvoert. 

1.1 Elke jeugdige kan direct gebruik maken van jeugdhulp. De Stichting die in 
opdracht van de gemeente de toegang hiertoe vormt, mag een verzoek van een 
jeugdige niet weigeren, maar moet dit verzoek in behandeling nemen om te 
beoordelen of, en zo ja hoe, de jeugdige het best geholpen is bij zijn specifieke 
verzoek. 

1.2 Indien de Stichting, al dan niet in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s), tot het 
oordeel komt dat het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen in het geding is 
(spoedeisend; crisissituaties), is zij door de gemeente aangewezen om namens 
deze de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken om een onderzoek tot het 
treffen van kinderbeschermingsmaatregelen. Dit is in een afzonderlijk 
aanwijzingsbesluit vastgelegd. 

2. Wijze van leveren van de jeugdhuip en eisen daaraan 

2.1 Een jeugdige met een hulp- en ondersteuningsvraag kan zich vrij toegankelijk 
melden bij de Stichting. De Stichting die de jeugdhulp vormgeeft kan concluderen 
dat een individuele voorziening nodig is. De Stichting faciliteert het vormgeven 
van de jeugdhulp en volgt jeugdige bij het realiseren en gebruiken van de 
individuele voorziening (coördinatie). 

2.2 Jeugdigen en/of ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een beschikking ten behoeve 
van niet-vrij-toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen. 

2.3 De Stichting draagt er zorg voor dat aanvragen persoonsgebonden budgetten 
leiden tot een beschikking in de zin van Algemene Wet Bestuursrecht. 

2.4 Indien Jeugdigen gebruik maken van de mogelijkheid van juridische procedures, 
levert de Stichting de verantwoordelijke gemeente hiervoor het inhoudelijke 
dossier aan. 

2.5 Ten behoeve van een jeugdige die jeugdhulp ontvangt maakt de Stichting een 
ondersteuningsplan danwel een familie-groepsplan^. In dit plan zijn relevante, 
specifieke afspraken met betrekking tot de te leveren diensten vastgelegd. Het 
plan voldoet aan de volgende eisen: 
a. In het plan staat in ieder geval kort opgenomen wat de vragen en wensen zijn 

van de jeugdige. 
b. Het plan is actueel en wordt indien daarvoor aanleiding is tussentijds 

aangepast. 
c. Het plan brengt in kaart wat de eigen kracht is van de jeugdige, welke 

ondersteuning hij kan krijgen uit het eigen sociale netwerk, van welke 
algemene voorzieningen hij gebruik maakt, dan wel kan maken, en van welke 
individuele voorzieningen hij gebruik maakt. 

d. Met het plan geeft de Stichting in het vormgeven van de jeugdhulp uitvoering 
aan haar verplichting kwalitatief verantwoorde en doelmatige diensten te 
verlenen. De Stichting draagt er zorg voor dat (waar mogelijk en altijd in 

^ Gelieve daar waar 'jeugdige' genoemd wordt tevens ouders/verzorgers te lezen, indien en voor zover van 
toepassing. 
^ In de hulpverleningspraktijk ook wel plan van aanpak genoemd. 
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overleg met de jeugdige) overbodige, onnodige of ondoelmatige diensten, 
waaronder ook verstaan individuele voorzieningen, worden afgebouwd en dat 
de jeugdige optimaal wordt ondersteund bij het realiseren van zelfregie en 
eigen handelen (coördinatie). 

e. De Stichting onderschrijft de integrale manier van werken, het activeren en 
laten participeren van ouders (één gezin, één plan). 

2.6 De Stichting die de jeugdhulp vormgeeft, zorgt dat jeugdigen in ieder geval 
toegang hebben tot de volgende informatie in begrijpelijk Nederlands: 

de werkwijze; 
specificaties en deskundigheden; 
het afzeggen van afspraken; 
het weigeren en stopzetten van diensten; 
klachtenregeling; 
rechten en inspraakmogelijkheden; 
bereikbaarheid: 
o één algemeen telefoonnummer: 088-43 88 300 (op werkdagen van 9.00- 

17.00 uur) 
o één e-mailadres: info(S)ciQml.nl 
o website: www.ciaml.nl 

2.7 De Stichting zet personeel in dat beschikt over de gangbare kwalificaties, 
competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te 
voeren onder deze subsidieaanvraag. Jeugd en gezinswerkers zijn aangesloten bij 
het beroepsregister. De kwalificaties, competenties en vaardigheden zijn in 
overeenstemming met de beschrijving in het uitvoeringsplan 2014-2016 Centrum 
voor Jeugd en Gezin. 

2.8 Zowel vast, tijdelijk als ingehuurd personeel kan zich aan de jeugdige legitimeren. 

2.9 In 2015 wordt aangesloten bij de wettelijke kwaliteitseisen, naar de toekomst toe 
wordt een eigen kwaliteitskader ontwikkeld. 

3. Resultaten en activiteiten die deel kunnen uitmaken van de Jeugdhulp 

3.1 De Stichting levert bij het vormgeven van de Jeugdhulp in ieder geval de volgende 
activiteiten: 

a) het opstellen van een ondersteuningsplan, danwel een familie-groepsplan; 
b) het aanbieden van basisondersteuning aan jeugdigen die over onvoldoende 

zelfredzaamheid beschikken; 
c) het faciliteren van de jeugdige bij zijn zelfredzaamheid; 
d) het faciliteren van de jeugdige bij het zoeken naar oplossingen in het eigen 

netwerk voor problemen die hij ervaart bij zijn zelfredzaamheid; 
e) het faciliteren van de jeugdige bij het zoeken naar en gebruik maken van 

algemene voorzieningen; 
f) het faciliteren van de jeugdige bij het zoeken naar en gebruik maken van 

individuele voorzieningen; 
g) Monitoring van voortgang jeugdige; 
h) Bijsturing; 
i) Nazorg. 
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4. Wijze van monitoren van de Jeugdhuip 

4.1 Ieder kwartaal rapporteert de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden- 
Limburg aan iedere gemeente in de regio Midden-Limburg over de 
overeengekomen indicatoren en onderwerpen. 

4.2 De Stichting zorgt ervoor dat op de overeengekomen indicatoren regionaal 
geaggregeerde informatie beschikbaar is. 

4.3 De Stichting sluit op uitnodiging van gemeentelijke bestuurders aan bij het 
ZOWEL-overleg en regionaal sturingsteam 

4.4 De Stichting sluit op uitnodiging van de gemeente, dan wel op uitnodiging van de 
zeven gemeenten gezamenlijk, aan bij overleg. 

4.5 De Stichting neemt initiatief tot overleg met gemeente of bij de zeven gemeenten 
gezamenlijk als daar aanleiding toe is. 
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PREVENTIE 

activiteiten deelnemers 

AANTAL CLIËNTEN 
AMBULANTE 

HULPVERLENING 

LEEFTIJDEN 

r 1 
909 

L J 



VERWnZERS 43% 
57% eigen initiatief) 

H Scholen/onderwijs (36%) H Huisarts (11%) B Gespecialiseerde jeugdhulp (11%) 

BCOA(10%) B Veilig Thuis (8%) BBJZ/WSG(5%) BAMW(5%) B Welzijn (3%) 

B Kinderopvang-peuterspeelzalen (3%) Medisch specialist (2%) B Gemeente (2%) 

B Raad voor de kinderbescherming (2%) B Sociaal netwerk (1%) B Jeugdarts(l%) 



PROBLEMATIEK TOP 5 

OntwikkeiÉng(sociaa!-emotioneel/ Opvoeding Echtscheidingsproblematiek Onderwijsvraagstukken 
lichamelijk) 

6% 

Psychiatrische 
probiematiek/ontwikkelingsstoornissen 

kind 

TOEGANG GEDWONGEN KADER 
Aantal verzoeken tot onderzoek 

(VTO) bij de raad van de 
kinderbescherming in 2019 

Aantal unieke 
personen PGB 

Aantal Betrekking 
individuele op gezinnen 
kinderen 



RESULTAAT CLIËNTENBEOORDELING 

B goed B voldoende B slecht 

55% 44% 

EFFECTMETING 

RESULTAATGEBIEDEN KIND RESULTAATGEBIEDEN OUDER 

Welbevinden 
kind 

Zelfstandigheid 
kind 

Zelfredzaamheid 
kind 

71% 26% 

71% 29% 

70% 29% 

Relatie kind 
tol omgeving 65% 33% 

41% 56% 

37% 60% 

27% 72% 

Relatie ouder-kind 

Relatie ouders 
onderling 

Ouderschaps 
compensatie 

Veiligheid 

Netwerk is betrokken 

B Beter ■ Stabiel Slechter 

CLIËNTEN GAVEN ONS EEN 



Legenda: inwoners < 18 jaar 

Bron: CBS, peildatum augustus 2019 



centrum 
uoor jeugd en gezin 
midden-limburg 

Gemeente Weert 
College van B&W 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

Opuoeden doe je niet alleen! 
www.cjgml.nl 
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