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ONDERWERP 

 
Vaststellen Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015 en intrekken 
Subsidieverordening professionele instellingen 2008 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten om:  
1. bijgevoegde Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015, geldend voor 
het subsidiejaar 2016 e.v. vast te stellen; 
2. voor de onder 1. genoemde regeling geen inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1 van 
de Inspraakverordening; 
3. de Subsidieverordening professionele instellingen 2008 in te trekken per 1 januari 2016. 
 
AANLEIDING EN DOELSTELLING 
De gemeenten zijn vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het 
kader van o.a. de Jeugdwet. Hiervoor dienen gemeenten diensten te verwerven van instellingen die 
werkzaam zijn op dit gebied. De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk beleid 
vastgesteld voor inkoop en werving Jeugdhulp. Richtinggevend voor het wervingsproces (via 
aanbesteding en subsidiëring) zijn de vastgestelde Leidraden.  
Doel van dit raadsvoorstel is om de noodzakelijke juridische basis te scheppen voor de subsidiëring 
van de Jeugdhulp vanaf 2016 e.v..  
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de (gedateerde) Subsidieverordening 
professionele instellingen 2008 waar nodig te actualiseren.    
 

PROBLEEMSTELLING 
De subsidiëring van jeugdhulp moet in de gemeentelijke regelgeving worden verankerd. Gelet op 
de Midden-Limburgse samenwerking bij de inkoop en werving van jeugdhulp, is het nodig om dit 
regionaal zoveel als mogelijk op dezelfde manier te doen. Dit om te voorkomen dat aanbieders aan 
verschillende eisen en verplichtingen moeten voldoen. Bij de vaststelling van de Leidraden in 2014 
en 2015 en de Adviesnotitie inkoop en subsidiëring gespecialiseerde Jeugdhulp 2016, zijn de 
procedures in concept vastgesteld. Aanbieders hebben hiermee al rekening kunnen houden. 
Bekrachtiging door elke gemeente is noodzakelijk.         
 
De subsidieverordening professionele instellingen 2008 is op onderdelen niet meer helemaal 
actueel. De werkgebieden: kunst, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en jeugdhulp 
ontbreken en de opsomming van aangewezen instellingen die in principe voor subsidie in 
aanmerking komen, is niet meer actueel en/of volledig.  
Daarnaast mist de subsidieverordening uit 2008 een artikel waarin expliciet is aangegeven dat het 
college belast is met de uitvoering van de verordening en een artikel over toepassing van 
subsidieplafonds.   
 



 

Pagina 2 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
In bijgevoegde Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015 wordt voor  
de hierboven beschreven “problemen” een passende oplossing geboden. Door het college de 
bevoegdheid te geven om voor de subsidiëring Jeugdhulp Nadere regels te stellen, kan de 
gemeentelijke regelgeving snel aan gewijzigd (regionaal) beleid worden aangepast.       
 
 
De voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de verordening 2008 zijn: 
Artikel 1 Definities  
a. Opname definitie Jeugdhulp 
b. Bij definitie “Professionele instelling”, gebieden aanvullen met kunst, maatschappelijke 

dienstverlening, onderwijs en jeugdhulp. 
 
Artikel 2 Reikwijdte verordening 
a. Actualisering (namen) instellingen die, voor zover nu bekend, in principe voor subsidie in 

aanmerking kunnen komen  
b. Opname professionele instellingen jeugd, zonder namen, maar met link naar vigerende 

Leidraad werving Jeugdhulp 
 
Artikel 2 Algemene voorwaarden 
a. Nieuw lid 1. :Ter verduidelijking van het feit dat het college belast is met de uitvoering van 

deze verordening.   
b. Nieuw lid 3.: Nodig in verband met toepassing subsidieplafond bij jeugdhulp.  
c. Nieuw lid 5: Met dit artikellid wordt de juridische basis gegeven voor het door het college 

mogen vaststellen van Nadere regels voor de Jeugdhulp.   
 
Laten vervallen artikel 16 Overgangsartikel oud: de situatie waarop dit artikel in 2008 zag is niet 
meer van toepassing.  
 
Artikel 17 Inwerkingtreding en intrekking 
Leden 1 en 3: De nieuwe subsidieverordening is van toepassing per 1 januari 2016  
Lid 2: Om ook de Nadere regels jeugdhulp per 1 januari 2016 in werking te kunnen laten treden, 
moet het college deze z.s.m. na de vaststelling van de nieuwe verordening definitief vast kunnen 
stellen.  
 
Voorgesteld wordt om geen inspraak te verlenen. Naar verwachting zal tegen de voorgestelde 
wijzigingen niemand bezwaar hebben. Daarom wordt voorgesteld om de gewijzigde regeling direct 
definitief vast te stellen.    
 
Na besluitvorming door uw raad kan het college bijgevoegde concept Nadere regels subsidiëring 
jeugdhulp gemeente Weert 2015 definitief vaststellen.  
Aansluitend kunnen verordening en Nadere regels worden gepubliceerd en per 1 januari 2016 
worden toegepast.  
   

 
FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
n.v.t.  
 

COMMUNICATIE 
 
Vaststelling van de nieuwe regeling en intrekking van de oude regeling, wordt op de gebruikelijke 
wijze gepubliceerd.   
 

EVALUATIE 
 
N.v.t.    
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als hamerstuk. 

 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001192 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. bijgevoegde Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015 vast te 
stellen; 
2. voor de onder 1. genoemde regeling geen inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1 van 
de Inspraakverordening; 
3. de Subsidieverordening professionele  instellingen 2008 in te trekken per 1 januari 2016. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


