
UITVOERINGSOVEREENKOMST 
tussen de Gemeente Weert en 

Stichting Leergeld Weert e.o. - Jeugdfonds Cultuur Limburg - Jeugdfonds 
Sport Limburg 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. Stichting Leergeld Weert e.o., Postbus 112, 6000 AC Weert, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer M. Waulthers, in zijn rol van voorzitter van de Stichting 
Leergeld Weert e.o.; 

2. Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouwTh.P. Dassen-Houssen in haar rol van 
voorzitter; 

3. Stichting Jeugdfonds Sport Limburg, Parijsboulevard 345, 6135 LJ Sittard, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Cox in zijn rol van voorzitter; 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6001 
GS Weert, ten deze krachtens artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd door 
wethouder Martijn van den Heuvel wethouder van de gemeente Weert, verder “de 
gemeente” te noemen 

De ondergetekenden 1 tot en met 3 hierna samen “de fondsen” te noemen; 

OVERWEGEN dat: 

a) het doel van de fondsen is dat iedere jeugdige van 4 t/m 18 jaar die opgroeit in een 
financieel niet of minder draagkrachtig gezin in de gelegenheid moet zijn om mee te 
kunnen doen. Daardoor kan hij/zij zieh ontwikkelen op fysiek, sociaal en mentaal vlak, net 
als zijn/haar leeftijdgenoten. 

b) de gemeente daarin een sleutelrol heeft en in dit kader een budget ter beschikking stelt 
aan de fondsen. De fondsen beogen hiermee sociale uitsluiting onder jeugdigen tegen te 
gaan. Hiervoor komen in aanmerking de jeugdigen van minder draagkrachtige 
ouders/verzorgers in Weert met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm; 

c) de stichting Leergeld Weert e.o. werkt met een lokale aanpak. Dit betekent dat het lokale 
bestuur de leiding heeft over de stichting. De coordinator leidt de dagelijkse operatie en 
stuurt de vrijwilligers aan. De Stichting Leergeld Weert e.o. werkt via de landelijke 
Leergeldformule; 

d) de stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg (JFC) en de Stichting Jeugdfonds Sport Limburg 
(JFS) deel uit maken van een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen. Dit 
landelijk netwerk van fondsen heeft een gezamenlijk klein landelijk service bureau, te 
weten Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland. Het netwerk borgt een eenduidige 
werkwijze, uitstraling en good governance; 



e) de fondsen samenwerken met partners die zieh inzetten om sociale uitsluiting onder 
jeugdigen tegen te gaan door het aanbieden van een breed pakket aan voorzieningen, 
gericht op het können meedoen; 

f) de fondsen een samenwerking zijn aangegaan en hierbij ook uitvoeringsafspraken 
hebben vastgelegd. Naast die samenwerking is er ook een samenwerking met onder 
andere Stichting Jarige Job en Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor deze fondsen 
bemiddelt de Stichting Leergeld Weert e.o. in de ondersteuningsmogelijkheden; 

g) de fondsen een belangrijke partner zijn van de gemeente in het realiseren van 
overheidsbeleid gericht op het stimuleren van maatschappelijke participatie van jeugdigen 
in een achterstandssituatie; 

Bovengenoemde partijen hebben afgesproken om met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2019 een Uitvoeringsovereenkomst aan te gaan voor vier jaar eindigend op 31 december 
2022. 

1 Bereik kinderen en besteding van het budget 

1.1 De gemeente stelt voor de boekjaren 2019 t/m 2022 een gezamenlijk bedrag van 
maximaal € 120.000,-- per boekjaar ter beschikking aan de fondsen. Dit zai als volgt 
onderverdeeld worden: 
€ 20.000,- en een buffer van € 20.000,— t.b.v. Stichting Leergeld Weert e.o. 
€ 20.000,- en een buffer van € 20.000,— t.b.v. Stichting Jeugdfonds Sport Limburg 
€ 20.000,- en een buffer van € 20.000,— t.b.v. Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg 

1 .2 Met dit budget spannen de fondsen zieh in om jeugdigen van 4 t/m 18 jaar te laten 
participeren. Mocht op basis van de daadwerkelijke vraag naar educatie & welzijn, 
sport en cultuur het jaarlijks bedrag dat door de gemeente aan de fondsen 
beschikbaar wordt gesteld, aantoonbaar onvoldoende zijn, dan treedt 2.2 in werking. 

1.3 Naast het budget van de gemeente, spannen de fondsen zieh in om extra (publieke 
en/of private) financiële middelen te realiseren. 

1.4 De richtlijnen en de kaders waarbinnen de fondsen het budget inzetten, zijn als volgt; 
1.4.1 Jeugdigen uit minder draagkrachtige gezinnen en jeugdigen uit gezinnen met 

een laag besteedbaar inkomen körnen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage van de fondsen. De beoordeling of een aanvraag komt tot een 
bijdrage, wordt uitgevoerd door een professionele intermediair of vrijwilliger 
van Leergeld Weert e.o.. De fondsen baseren zieh op de professionele 
oordeelsvorming van deze persoon. Deze intermediairs dienen een aanvraag 
in bij JFC en JFS vanuit hun professionele zienswijze op de situatie van het 
gezin. 

1.4.2 De jeugdigen worden hoofdzakelijk bereikt via het vrijwilligersnetwerk van 
Leergeld Weert e.o. Daarnaast wordt het (professionele) netwerk van 
intermediairs bij JFC en JFS ingezet. 

1.4.3 De beoordeling, toetsing en de administratieve verwerking van aanvragen 
voor een financiële bijdrage ligt bij de fondsen. 

1.4.4 De op een aanvraag toegekende financiële bijdrage wordt direct 
overgemaakt aan de onderwijsinstantie, cultúrele instelling of sportvereniging 
na ontvangst van de factuur. Voor de attributen worden vouchers verstrekt 
voor de winkeis waar benodigde attributen (kleding, (sport)materiaal, 
instrumenten, etc.) kunnen worden verkregen. 



1.4.5 De fondsen hanteren de eigen vergoedingsregelingen. Al dan niet in 
afwijking daarvan hebben de fondsen met de gemeente afspraken gemaakt 
over specifieke vergoedingen. Deze afspraken zijn bindend voor de fondsen. 
Die vergoedingen alsook de verantwoordelijkheid daarvoor zijn in bijgaande 
bijiage opgenomen. 

1.4.6 Een jeugdige tot en met 18 jaar kan per 12 maanden een financiële bijdrage 
van de fondsen ontvangen als voldaan word aan het bepaalde in deze 
overeenkomst. Daarnaast kan een kind gebruikmaken van de door Jarige 
Job en Nationaal Fonds Kinderhulp geleverde voorzieningen. Mocht hier een 
aanvraag voor komen dan zal deze in behandeling worden genomen door 
Stichting Leergeld Weert e.o. 

2 Financiën, rapportage en verantwoording 

2.1 De gemeente stelt het budget, genoemd in 1.1 aan het begin van het jaar bij wijze 
van voorschot ter beschikking aan de fondsen. 

2.2 Indien gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst het aantal jeugdigen 
waarvoor een aanvraag wordt ingediend hoger is dan verwacht en dan waartoe het 
budget strekt, zullen de fondsen en de gemeente opnieuw met elkaar in overieg 
treden over de hoogte van het door de gemeente beschikbaar gestelde budget om 
de continuïteit van de samenwerking te borgen; 

2.3 Het deel van het budget dat niet is besteed in het betreffende boekjaar, wordt door 
de fondsen in reserve gehouden ten behoeve van de jeugdigen uit Weert. Die 
reserve wordt dan meegenomen naar het volgende boekjaar. 

3 Evaluatie, bestuurlijk overieg en eventueel bijstelling van de gemaakte 
afspraken 

3.1 Jaarlijks zal een evaluatie tussen de fondsen en de gemeente plaatsvinden over de 
gemaakte afspraken en deze uitvoeringsovereenkomst en verder zo vaak als de 
fondsen en/of de gemeente dat noodzakelijk achten; 

3.2 Indien dit door de gezamenlijke fondsen en de gemeente wenselijk wordt geacht, 
zullen de afspraken in deze overeenkomst worden herijkt en desgewenst aangepast; 

3.3 Indien wordt gevraagd door de fondsen en/of de gemeente zal jaarlijks ook een 
bestuurlijk overieg tussen de fondsen en de gemeente plaatsvinden. 

Bijiage 1: Gemaakte uitvoeringsafspraken als bedoeld in 1.4.5. van de 
U itvoeri ngsovereen komst 

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en getekend te Nederweert op 13 juni 
2019 



Gemeente Weert Stichting Leergeld Weert e.o. 

Stichting Jeugdfonds Cultuur 

Voorzitter Stichting Leergeld 
Weert e.o. 

Stichtihg Jeugdfonds Sport 
Limburg/^'; 

Th.P. Dassen-Houssen 
Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg 

S. Coxl^^ 
Voorzitiei/ Stichting Jeugdfonds 
Sport Lirpbiiirg 



Bijiage 1: Gemaakte uitvoeringsafspraken als bedoeld in 1.4.5. van de 
Uitvoeringsovereenkomst 

1. Zwemdiploma’s A, B en C 
Als gevolg van verdrinkingen is er landelijk en provinciaal het nodige te doen over 
zwemvaardigheid van jeugdigen. Alom wordt ervoor gepleit dat jeugdigen het Zwem A, 
B, C moeten halen om voldoende zwemvaardig te zijn. Het schoolzwemmen is in onze 
gemeente afgeschaft. De zwemlessen tot en met diploma C worden ondergebracht bij 
de Stichting Leergeld. Hiervoor mag Leergeld dan de volgende maximale bijdragen 
hanteren: 

a ) Diploma A € 400,--; 
b) Diploma B € 225,-; 
c) Diploma C € 225,-. 

Wordt zwemmen vervolgens door kinderen uit de doelgroep van de fondsen gekozen als 
sport, is het Jeugdfonds Sport weer aan zet; 

2. 2'*® sport of cultuur 
Naast het diplomazwemmen worden kinderen in Staat gesteld nog een 2de sport 
(waarvoor dan weer een maximale bijdrage van € 225,- wordt gehanteerd) of een 
activiteit op het gebied van cultuur te beoefenen (met een maximale bijdrage van 
€ 425,-). De aanvraag daartoe wordt in handen gesteld van het JFS of JFC. 

3. Maatwerkafspraken 
Het blijkt dat de maximale bijdrage van € 225,- voor sport en € 425,- voor cultuur in een 
aantal gevallen voor activiteiten en/of kleding niet voldoende is. Om te voorkomen dat in 
individúale gevallen steeds overleg moet worden gepleegd is het wenselijk om een 
bandbreedte voor maatwerk af te spreken. Daarom worden als richtbedragen 
aangehouden: 
a. Voor het Jeugdfonds Sport € 225,- met een maatwerkmogelijkheid tot € 350,-; 
b. Voor het Jeugdfonds Cultuur € 425,- met een maatwerkmogelijkheid tot € 550,—; 
c. Voor de Stichting Leergeld gelden in principe de maximumbedragen in hun 

Handboek m.u.v. de bijdragen voor zwemlessen. 

4. Talent en talentontwikkeling 
Op diverse manieren kan nagegaan worden of er jeugdigen in de doelgroep zijn die een 
bijzonder talent hebben voor sport en/of cultuur. Om talent tot ontwikkeling te laten 
körnen is vaak een hogere bijdrage dan de maximale bijdrage van het JFS van € 225,- 
of het JFC van € 425,- nodig. 
Met betrekking tot de vraag welke definitie wordt gehanteerd voor talenten en 
talentontwikkeling wordt voor sporttalenten aansluiting gezöcht bij de definities van 
Topsport Limburg en voor cultuur bij de definities van de muziekschool en het 
conservatorium. Met gebruikmaking van andere fondsen bijv. het Nationaal Fonds 
Kinderhulp zai vervolgens maatwerk nodig zijn of mogelijk worden. Indien 
onduidelijkheid kan optreden over de mate van maatwerk (ook met betrekking tot het 
benodigde bedrag per jaar), dan dient vooraf overleg plaats te vinden met de gemeente 
over toe te kennen bijdragen. 

5. Financiële afhandeling . 
Het JFC en het JFS gaan akkoord met de door de Stichting Leergeld voorgestelde 
financiële afhandeling. Dat betekent dat de Stichting Leergeld de financiële afhandeling 
richting verenigingen/culturele instanties en winkeliers/leveranciers gaat afhandelen 
zoals in onderstaande beknopte workflow Staat beschreven: 
a) de Stichting Leergeld dient via de connector aanvragen in bij het JFC en het JFS; 



b) Het JFC en het JFS maken na afioop van een période van 2 maanden een 
declaratieformulier met daarop de gegevens van de kinderen en bijbehorende 
bedragen. In dit declaratieformulier worden alle door het JFC en het JFS 
goedgekeurde aanvragen over de vorige 2 maanden meegenomen. 

c) Dit declaratieformulier wordt (incl. handtekening) naar de Stichting Leergeld 
gestuurd ter controle. Wanneer deze declaratie van de Stichting Leergeld retour is 
ontvangen door het JFC en het JFS zal deze doorgezet worden naar de 
boekhouding ter betaling. De betaalde factuur wordt in Afas per kind afgeboekt 
waardoor de administratie van het JFC en het JFS blijft kloppen. 

d) Tenminste 1 keer per jaar zal er een gezamenlijke check worden uitgevoerd waarbij 
gekeken zal worden of het door het JFC en/of het JFS betaalde bedrag ook 
daadwerkelijk besteed is aan het betreffende kind. Het komt namelijk voor dat een 
kind tussentijds stopt en er contributie retour komt vanuit de vereniging/culturele 
instantie. Deze (eventuele) bedragen zullen retour geboekt moeten worden naar het 
JFC en/of het JFS zodat het beschikbare budget per kind aangepast kan worden. 
Deze extra handeling heeft te maken met de landelijke eisen m.b.t. de jaarrekening 
van het JFC en het JFS Nederland en de bijbehorende accountant verklaring en het 
hieraan gekoppelde CBF keurmerk. Op deze wijze houden het JFC en het JFS 
zieht op hun eigen middelen en blijft de geldstroom zuiver. 

Jeugdigen wonend op het Asielzoekers Centrum (AZC) in Weert 
Het AZC in Weert kan jaarlijks maximaal 50 jeugdigen, wonend op het AZC en zijnde 
geen statushouder, aanmelden voor sporten via het Jeugdfonds Sport. Zwemles valt 
hier buiten (wordt aangeboden door COA). 
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