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Geacht college, 

U heeft op 4 februari 2021 een subsidie van € 10.000,- aangevraagd voor het project ‘Join 
us’. In deze brief leest u ons besluit. 

Het besluit 
Wij verlenen u voor het jaar 2021 een eenmalige subsidie voor een bedrag van maximaal 

€ 10.000,- op grond van de Subsidieregel ambulantisering ggz 2021. 

U ontvangt deze subsidie onder de voorwaarde dat u toeziet dat de subsidie wordt ingezet 
voor de activiteiten zoals aangegeven in uw aanvraag (zie bijlage 2). Ook moet u voldoen 

aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 1 ‘Voorwaarden’. 

Toelichting 
Uw aanvraag is op volledigheid beoordeeld en inhoudelijk getoetst. Uw aanvraag voldoet 

aan de voorschriften. Ons besluit is gebaseerd op de volgende informatie: 

• Artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Venio 2020, hierna AsV; 

• Artikel 4:29 en verder van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 

• Subsidieregel Ambulantisering ggz 2021; 

• Uw aanvraag van 4 februari 2021. 

Uw naam, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het openbare 

subsidieregister van de Gemeente Venio. 



Betaling 
De subsidie voor 2021 wordt volledig verstrekt. Het bedrag maken wij over op uw 

bankrekeningnummer  onder vermelding van ‘subsidie 
ambulantisering ggz 2021, ‘Join us’. 

Aanvraag tot vaststelling doen 
Subsidieverlening is altijd onder voorbehoud van vaststelling (artikel 14 AsV e.v.). Het 

genoemde subsidiebedrag is het maximale bedrag. Wij wijzen u er op dat u volgens de AsV 
een aanvraag tot vaststelling moet doen. Op grond van artikel 13 van de Subsidieregel 

ambulantisering ggz 2021 en in afwijking van artikel 14 lid 1 sub c van de AsV, dient u het 

verzoek tot vaststelling vóór 1 mei 2022 in te dienen. 

Onderdeel van de aanvraag is in ieder geval een financieel en inhoudelijk verslag. Als reactie 
op uw aanvraag wordt de subsidie vastgesteld. Het bedrag kan lager zijn als bijvoorbeeld 
activiteiten niet zijn doorgegaan, niet voldaan is aan de opgelegde verplichtingen, de 
resultaten niet zijn bereikt of de kosten lager uitvallen dan wel de inkomsten hoger. Bij een 

lagere vaststelling moet u rekening houden met een terugvordering van dat wat u teveel 

heeft ontvangen. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 
Op grond van de Awb kunt u binnen zes weken (vanaf datum van deze brief) bezwaar 

aantekenen. U stuurt uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders van Venio, Postbus 
3434, 5902 RK Venio. 

Als er sprake is van spoed kunt u ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg 

(sector bestuursrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Dirk Jansen (d.iansen@venlo.nl) 
van het team Maatschappelijke Opgaven. Hij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot en 

met 17.30 uur 

Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Venio 
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Bijlage 1. Voorwaarden 

Door de gemeenteraad zijn bij de Algemene subsidieverordening Venio 2020 (vindplaats: 
http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Venlo/CVDR637602.ht 
mj) een aantal algemene vereisten opgesteld die gelden bij iedere subsidieverlening. 
Op de volgende vereisten wordt u nadrukkelijk gewezen: 

1. De subsidieaanvrager is verplicht om de risico's die hij niet zelf kan dragen afdoende 
te verzekeren. Minimaal geldt een verplichting voor een verzekering tegen het risico 
van wettelijke aansprakelijkheid en een brand- en inboedelverzekering indien men 
eigenaar is van een accommodatie. 

2. U dient te voldoen aan de in de subsidieregeling opgenomen 
voorwaarden/verplichting. 

3. U dient te voldoen aan artikel 11 van de AsV 
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Bijlage 2. Aanvraag 

Aan het college van 
Bjigemeester en wethoude'3 van Venio 
t.a.v. 
Postous 3-^34 
5902 RK VENLO 
A. ALGEMEEN 
Naam gemeente: Gemeente Weeit 
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert 
Naam contactpersoo'i voor deze 
aanvraaa; 
Telefoonnummer van deze 
contactpersoon; 
E-ma 1 adres conta'Ztpersoon: s® weet.nl 
Bank- of ai'‘onumnner: 
Verantwoordelijke afdeling: Onde'^wijs, Cutuur, Spoit en We zijn (OCSWj 
Zaaknummer aanvrager: 1276589 
B. PROJECTBESCHRIJVING " 

Aanvraag 'Ambula ntisering 
GGZ 2021' 

Doel: 
Eenzaamheid Dij jongeren in Ween: effectief aanDa<ken. 

Eenzame jongeren voi'rren eer ccmDiexe dcelgxep rret een hoog ris co op depress e, verslaving 
en andere ernstige gevolgen, De hu dige onCwikkelungen rondom corona verg''oten deze 
problemen. Door eenzaamneid bij jcnge'en vrcegt jdig aan te pakken, woeden de gevo-gen en de 
daarut voo-tvlceiende hoge zorgkcsten Depeijct, Jom us weet eenzame jongeren te bereken en 
te activcen uit hun sociale isolement te komen. 

Door het oreventief inzetten van de bewezen method e* Jc.n üS wondt door m ddel van deze oilot 
eenzaamheid onder jonge ■^en e^ecte* aangepakt. De oilot is tevens unie*, vanwege de 
inhoudelijke samenwerking van het lokale jongerenwerk van Punt Vi'eliijn met de 
zo'-gprofess onals van VE^ ggz. 

Doelgroep: 
Jongeren tussen de 12 en 25 ja ar oud in de gemeente Weeit. 

Relevante partners: 
Stichting MET ggz en Stichting Punt '»Ve zijn. 

Bereik: 
Er woi'dt gestat met twee groepen fl2-18 jaar en lS-25 jaar}, de pi ot heeft daarmiee een 
bere k van 40 jongeren per jaar. 

Werkzaamheden en activiteiten: 
Het Jo.i.n us progi'amma voorvcmt ernstige gevolgen van eerzaamheid D j jongeren. D t doen we 
door jongeren samen te brengen en te helpen hjn soc a e redzaamheid te ve’^roten. Een aantal 
kenmerken van het Jo'd us programma is; 

• Ve'sch I ende leeftijdsgroepen (zie bere k). 
• Een Jan us gioeo komt eenmaal Dertv.ee weken samen op een leuke (jongenen]locatie 

binnen de gemeente Vi'eeit, 
• Tijdens een b jeenkomst doen de jongeren act v teiten. d e ze ze f Dedenken en ongan seren. 
• Naast plez e-' maken, is er tijdens de bijeenkomsten aandacht voor socia e uitdag ngen. 
• De jongeren wonden Degeleid door twee jeugdoro'essionals. die aan de nand van de Jo'n us 

methodiek werken. 
• Join us heet een apo te' ondersteun ng van het p^ogiamma. Jongenen en Degeleide^'s werken 

in deze aop. 
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Meerwaarde van bet project ten opzichte van het bestaande aanbod (nut & noodzaak): 
• Vanuit MET ggz: Vanuit MET de nijk [de bege e dingstak van MET ggz) is geconstateend, dat 

voor de doelgroep IS'- weinig wondt aangeboden in he: voorliggend veld. In een zoektocht 
van initiaceven, die aans’uit bij de doe groep van MET ggz (jongeren met psychische 
problemen), kwam Jcnn us sterk naar voren, Zij heoben contact gezocht rret de 
jongerenvrerkers van f^jnt We zijn, om gezamenlijk de pilot op te zetten. 

• Vanuit Punt Welzijn: Jom us is een oewezen methodiek, met kwalitertsbcrging. Men verwacht 
vragen vanuit het m ddebaar ondenvijs. Ook z en zi; bij de 'open inlopen' en 'aanvragen voor 
coaching'. jongeren die nog wat missen om ze Fstandig vrendscnappen te laten ontstaan. 

• Vanuit Gemeente Weeit; Uc de meest recente GGD-monitor bnjkt, dat eenzaamheid onder 
jongeren toeneemt. Het onderzoe< dateeit van vóór aanvang van de coronacrisis. Vanurt de 
lokale jonge enwerxers komen steeds mee- s gnalen hierover. Oov landehjk zijn er zorgen 
over het menta e we zijn van jongeren als gevolg van de coronamaatregelen. De gemeente 
wil graag meedenken en -helpen aan een gedegen aanbod van menta e zorg en we zijn voor 
de jongeren in Wee-;. 
De pilot Join us draagt ook pij aan de transformatie in de zorg. Zorgprofessionals (eerstelijns 
voöi'ziening} weidren in de praktijk samen met het locale jorgerenwerk (a gemene 
vooitiening}. 

De wijze waarop het project aansluit bij de herstelgericht of integrale benadering van 
ondersteuning en zorg: 
• Vanuit oenandeling (MET ggz Kind en Jeugd) is er een verwacnt animo van ongeveer negen 

ciénten. Na de eei ste inventansate rwamen er meeióere oenandelaren met de vraag, of de 
p lot Joï'o U'S gaat staiten. Ze kregen aanmeldingen van cl enten, d e mogelijk niet eens in 
zorg zouden hoeven komen als ze b j Joi.n us runnen aans-uiten. 

• Vanuit Punt 'W'elzijn verwachten ze zei* jongeren aan te dragen. Bij hun legu lere act v teiten 
z en zij jongeren die kunnen aanslu ten. Daarnaast verTwachten zij ook {van.uit hun inzet op 
de scholen} dat e* jongeren ut het middelbaar onderw js icorren. 

• Als achte-rvang is het project'"Buuitc i-kel' beschikbaar. A s jongeren uitstromen bij Join us en 
de hulpvraag is nog niet vo-ledig Peantwoord. dan kunnen z j instromen in eer 'Buutc rkel'. 
Dok in dt project werken MET ggz en Punt We zijn samen. 

C. PLANNING EN MONITORING 

Vanwege het grote pe ang voor het welz jn van de Vi'ee te'jongeren, w IBen de betrokken 
patijen zo sne mogelijk sta-ten met Jo.in us. Zoöra de financerng rond is, zal er gesta't worden 
met de opleiding van de grcepsbegeleiders, De insteek hierb j is een stait van eind maait 2021, 

Voor meten van de impaa heen Jom us haar eigen app. Jongeren krijgen ieder kwartaal een 
v-agenlijst over hun ontw kkehng. Daahn worden vragen gesteld op het gebied van 
eenzaamneid, zeFvertrouwen, internaliserende problemen, sociale vaardigneden. totaal 
welbevinden en de eivaring met de interventie, Aanvu lend woióen er 'egelmat g k'wa itatieve 
studies uitgevoerd, 

Z e vetle' het b jgevoegde Plan van ,Aanp3k,''3nrórma:iebuMetin. 
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Wij v'-agen suDsidie aan voor de sttucture e jaarlijkse kosten van Join us. Het betref: een bedi-ag 
van € lO.CMDO,-. 

Cofinancierng wordt ge everd door: 
• MET ggz door inb^^eng van 192 uur op jaatjasis voor begeleiding van de twee groepen, 
• Gemeente W'eeit: de kosten voor de e>,tra inzet van het jongerenwer»: Punt Welzijn, 

Bege e ding twee groepen van 192 uur op jaarbasis, kostprijs C 60,-/uur, Het gaat dan om 
een ped-ag van € 11,520,- op jaarpass. 

DOELSTELLING JA NEE ONDERBOUWING ’JA' 
1, Peal seren van passende zorg en 

onde'Steuning, 

Ja MET de wijk biedt een traject aan genaamd 
Tn contact', Zowel vanut de pege e ding a s 
■■ecntst''eeks van de gemeente k-^jgen we 
aanmeldingen voor deze mecnodiek, De 
metncd ev heeft veel raakvlakken met Join 
us. De medewerke's van 'Sn contact’ geven 
aan dat ze rege matig jongeren op intake 
krijgen, maar dat de doelg'-oep van ’ln 
contact' n et altijd aanslut. Een te-rasje 
pakken om te leren werken aan je sociale 
vaard,gheden met 40-'e'S s toch wat anders 
dan met de jongeren .n de kraeg of op scnool 
contact maken. Er is echteonvoldoende 
animo om een aparte gioep te starten voor 
jongeren vanuit VE~ de wijk. 

2. Het organiseren van toeleiding 
naar zo'g en vroegs gnalering. 

Ja Er wo'dt samengewe'-vt met de welz jns- 
organisate Punt Welzjn (jongerenwei-k), 
Hienree wonJt inv,jll, ng gegeven aan 
vroegsignalering. 

3. Dest gmatsenng van de ggz- 
doelgroep. 

Ja Join us s vrq toegankel jk, er s geen 
nd catie nodig. Alle jcnge-en uit Weert 

Kunnen deelnemen, Jonge'en worden in 
twee gnpepen eeftijdscatego'■ eën (één van 
tot IS jaa^ en een vanaf IS jaar) verdee d. 
In deze groepen stromen ook jongenen in die 
pijvoo'beeld via jongerenwerk naar Join us 
woeden ve'■wezen. 

4, De zo'g en onde'Steuning wordt 

zoveel mogelij*; in de e gen 
omgeving (ambu ant) ge evetl. 

Ja De insteek s, dat de voongencmen 
actvteiten gaan plaatsvinden in jongeren- 
accommodaties in de gemeente 'Weert, zodat 
wo'-dt aangesloten b j de leef.-,e--eld van de 
jongeren. 

Het opzecten van een sociaa! netwerk s de 
insteek van de methodiek d e gehantee'd 
■w'0''dt, De jongeren die instiomen peschikken 
n et ove' een netv.e'k:. Dat is een onderdeel 
van net prcb eem dat wordt aangepatrt. 

5, Betrek het sociale netwerk en 
e'-vanngsdesk jndigen. 

Ja 
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Ja De aaiviteiten vinden lokaal plaats en er 

6. Biedt een extra (start)impuls voor wordt samengewerkt met het lokale 

de ambulantisenng. jongerenwerk. 

E. OPMERKINGEN 

Niet van toepassing. 

F. ONDERTEKENING 
Naam: Datum:4 februari 2021 
Handtekening: Functie: afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, 

Sport en Welzijn 
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Port betaald 

Port Payé 
Pays-Bas 




