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Onderwerp: Vaststellen subsidies 2019 programma 6 
 
Voorgesteld besluit  
1. De onderstaande activiteitensubsidies 2019 als volgt vaststellen: 

a. € 58.180 voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten door Jongerencentrum   
  Heelal; 

b. € 169.350 voor de uitvoering van inloopactiviteiten door Kwintes; 
c. € 31.211,50 voor de ontmoetingsfunctie door het Vrouwencentrum; 
d. € 33.280 voor preventieve activiteiten voorkoming middelengebruik door Tactus; 
e. € 266.912 voor de uitvoering van MEE maatschappelijke taken door MEE   

  IJsseloevers; 
f. € 176.128 voor Home Start en Thuisadministratie door Stichting Humanitas. 

2. De onderstaande activiteitensubsidie 2019 onder voorbehoud jaarrekening en goedkeurende 
beoordelingsverklaring vaststellen: 
a. € 217.423 voor het beschikbaar stellen van een gedragswetenschapper en de  

  uitvoering van jeugdhulp op school door Stichting Vitree; 
3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Diverse organisaties hebben in 2019 subsidie ontvangen. Deze subsidies worden nu vastgesteld. Een 
aantal daarvan valt onder programma 6. Subsidie vaststellingen programma 2 en 6 tussen de € 
20.000 tot € 325.000 worden geclusterd ter besluitvorming aangeboden. Dit is het geclusterde voorstel 
voor programma 6. Het betreft subsidies WMO (portefeuille II), Jeugd (portefeuille III) en Participatie 
(portefeuille V). Het voorstel wordt via de coördinerende wethouder geagendeerd.  
 
Doelstelling 
Het vaststellen van diverse subsidies 2019 die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de 
gemeentelijke beleidsdoelen uit programma 6, Krachtig Noordoostpolder. 
 
Argumenten 
1.1 De subsidies 2019 zijn goed besteed 

De activiteiten zijn uitgevoerd en dragen bij aan onze maatschappelijke (beleids)doelen. Het 
gaat om activiteiten om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij het mee doen in de 
samenleving. Het zijn preventieve activiteiten zoals een inloop en activiteiten voor jongeren, 
vrouwen en inwoners met psychische kwetsbaarheid. Maar ook opvoedondersteuning. In de 
bijlage leest u hier meer over. Daar staan, per subsidieverantwoording de behaalde resultaten, 
de doelstelling en specifieke argumenten en kanttekeningen. 
 

1.2 De subsidies kunnen worden vastgesteld 
De verantwoordingen passen binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
onze Algemene subsidieverordening (Asv). De aanvragen zijn daaraan getoetst en in orde. 
Het gaat om bijvoorbeeld de regels over de inhoudelijke en financiële verslaglegging. 
 

2.1  De jaarrekening en beoordelingsverklaring zijn nog niet ingediend 
Vanwege de nog onbekende gevolgen met betrekking tot Corona kan de accountant de 

 werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening en de beoordelingsverklaring nog niet 
 afronden. Zodra deze zijn ontvangen besluit u definitief. De jaarrekening en 



 
 
 
 

 beoordelingsverklaring kunnen aanleiding geven om de subsidie gewijzigd vast te stellen. 
 Wanneer er naar aanleiding van de jaarrekening en de beoordelingsverklaring geen verdere 
 reden is om de subsidie lager vast te stellen, wordt de vaststelling definitief. 

 
3.1  De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 

Het vaststellen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de 
financiële kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. 
Daarom is het wenselijk om de raad op de hoogte te houden van deze subsidies. 

 
Kanttekeningen 
Niet alle subsidies vallen onder programma 6 
Voor een aantal subsidies is er overlap met programma 2 of er is een apart collegevoorstel. 

 De subsidie voor Fysiek Mentale weerbaarheid valt onder programma 6. Maar, omdat het een 
onderdeel is van de subsidie aan Aandacht+, is het opgenomen in het voorstel programma 2. 

 De subsidie voor Thuisadministratie valt onder programma 6. De subsidie voor Homestart valt 
onder programma 2. Maar omdat het onderdeel is van de subsidie aan Humanitas, is het 
opgenomen in dit voorstel.  

 Voor de subsidies  van meer dan € 325.000 (onder andere ZONL en Carrefour) ontvangt u 
een apart voorstel. 

 
Planning/Uitvoering 
De instellingen ontvangen na uw besluit de beschikking. 
 
Bijlagen 

- vaststellingsbeschikking per organisatie. 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 
  



 
 
 
 
 

Vaststellen subsidies 2019 Programma 6 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1a. Jongerencentrum Heelal 
 

€ 58.180 Inloop en activiteiten voor jongeren 

Totale subsidie € 58.180  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 58.180. 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren door het uitvoeren 
van activiteiten vanuit Jongerencentrum Heelal. 
 
Wat is voor de subsidie gedaan?: 
Het Jongerencentrum Heelal organiseert wekelijks laagdrempelige en toegankelijke activiteiten voor 
(kwetsbare) jongeren in Noordoostpolder. De medewerkers hebben doorlopende contacten met 100 -
120 jongeren. De organisatie levert hiermee een bijdrage aan het bereiken van (kwetsbare) jongeren 
in Noordoostpolder. De activiteiten sluiten aan bij de behoefte van jongeren. Heelal werkt samen met 
organisaties in Noordoostpolder en sluit aan bij het zorglandschap. Er is maandelijks overleg met de 
politie en Carrefour over risicojongeren. Zij kennen de organisaties en contactpersonen voor 
doorverwijzing en toeleiding naar zorg. De activiteiten van Heelal zijn aanvullend op de activiteiten bij 
andere organisaties. Aan de gewenste samenwerking en afstemming met organisaties is in voldoende 
mate vorm gegeven. 
 
Argumenten 
Er zijn geen aanvullende argumenten. 
 
Kanttekeningen: 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
 
Key2Zaken: 017172009 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1b. Kwintes € 169.350  Inloopvoorziening voor mensen 
met psychische kwetsbaarheid en 
verslavingsproblematiek 

Totale subsidie € 169.350  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 169.350. 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van mensen die, als gevolg van 
psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek, in een kwetsbare positie verkeren. Hierbij gaat 
het om voorkomen van terugval, herstel, ontwikkeling en het versterken van de eigen kracht van 
cliënten.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan?: 
Het bieden van een laagdrempelige, beschikkingsvrije inloopmogelijkheid voor inwoners met 
psychische kwetsbaarheden en verslavingsproblematiek 

 Bij de inloopvoorziening wordt een combinatie gemaakt van mensen zonder indicatie en mensen 
met een indicatie voor dagbesteding en begeleiding. Een groot aantal inwoners zonder indicatie 
heeft gebruik gemaakt van de inloopvoorziening. Hiermee wordt een beweging naar minder 
maatwerkvoorzieningen gemaakt.  

 De samenwerking met de netwerkpartners is versterkt en verdiept. De netwerkpartners zetten 
zich ook met personele inzet in bij de inloop. Hierdoor komen verschillende doelgroepen 
makkelijker binnen en ontstaat meer vermenging. Daarnaast zijn gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd waar veel bezoekers op afkomen. Doordat verschillende signalen eerder worden 
opgepakt kan er gemakkelijk op- en afgeschaald worden. Terugval wordt voorkomen omdat 
bezoekers bij de inloop in beeld blijven. Er is sprake van kennisuitwisseling en daardoor wordt de 
expertise van de professionals vergroot. 

 Er wordt gewerkt aan ontwikkeling en herstel van de bezoekers. Hiervoor worden herstelgroepen, 
trainingen en activiteiten ingezet. Kwintes biedt vrijwilligersorganisaties die zich op zelfhulp 
richten gratis ruimte om bijeenkomsten te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de AA, Stip, 
Autisme informatie centrum en Labyrint/MIND. 

 Kwintes zet zich in voor het lokale project Beschermd wonen in beweging. Dit is een project 
onder leiding van hogeschool Windesheim. Het is gericht op de transformatie Beschermd wonen 
en de doordecentralisatie naar gemeenten hiervan per 1 januari 2022. Het beleid hiervoor is 
opgenomen in het Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026 en het bijbehorende 
Uitvoeringsprogramma.  

 
Argumenten 
Er zijn geen aanvullende argumenten. 
 
Kanttekeningen: 
Er is een negatief resultaat 
Er is sprake van een negatief resultaat van € 10.719. Dit heeft Kwintes vanuit het eigen vermogen 
opgevangen.  
 
De kosten voor de realisatie voor cursussen zijn lager dan begroot 
De cursussen en trainingen zijn voornamelijk door Kwintes en de ketenpartners zelf gegeven. 
Hierdoor waren geen externe trainers nodig.  
 
De organisatiekosten zijn niet begroot 
De kosten voor overhead zijn per abuis niet in de begroting meegenomen. In de realisatie zijn deze 
wel opgenomen.  
 
Key2Zaken: 017171769  



 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1c. Stichting Vrouwencentrum NOP 
 

€ 31.211,50 1. Integratie- en ontmoetingsfunctie; 
2. Verlagen van maatschappelijke 

problematiek allochtone 
huishoudens; 

3. Verhogen van zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid en de Nederlandse 
taalontwikkeling, waardoor 
vrouwen hun talenten in de 
samenleving inzetten en 
verantwoordelijkheden op zich 
nemen. (empowerment); 

3.   Re-integratie van 10 vrouwen in 
het reguliere arbeidsproces; 

4.  Aanbod van 20 wekelijks vaste 
sociaal-culturele activiteiten 
waaronder taalles en taalmaatjes; 

5.  Het uitvoeren van diverse actieve 
uitwisselingsbijeenkomsten met 24 
maatschappelijke partners.  

Totale subsidie € 31.211,50  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 31.211,50 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Ondersteuning van het emancipatie-, integratie- en participatieproces van (allochtone) vrouwen. 
 
Wat is voor de subsidie gedaan?: 
Vrouwen ontmoeten, participeren en ontwikkelen zich, versterken elkaar, gaan de Nederlandse taal 
beter beheersen, worden daardoor zelfstandiger, zelfredzamer en kunnen beter hun 
verantwoordelijkheid nemen. Het voertuig daarvoor is het spreken en oefenen van Nederlandse taal 
en actieve participatie. 
Vrouwen ontwikkelen en benutten hun talenten zodat er eerder een kans zal zijn om aan het 
arbeidsproces deel te nemen. 
Vrouwen verbinden zich met elkaar ongeacht culturen en religie in en buiten het Vrouwencentrum. 
 
In het afgelopen jaar zijn activiteiten aan de orde gekomen zoals praat-taallessen, informatie/thema-
avonden over gezondheidszorg, budgetteren, schoolsysteem, politie e.d., theorie rijbewijs, 
formulierenspreekuur, regelgeving, praatlessen Nederlands en Engels, naai-, brei- en haakles, 
wereldkoor, creatieve workshops, wandelgroep, fietsles, maatjesprojecten en eigen groente en 
kruiden verbouwen. 
 
Het Vrouwencentrum werkte samen met 24 instellingen. 
Er waren ruim 8.000 bezoeken van vrouwen met 50 verschillende nationaliteiten. De helft van is van 
Nederlandse afkomst is Het gaat hier niet om unieke deelnemers, maar om het aantal inschrijvingen 
per activiteit. 
Vloer- en voertaal is altijd in het Nederlands. Er waren 86 vaste vrijwilligers voor 118 vrijwilligerstaken.  
 
Aan het begin van het boekjaar 2019 was het tekort op de begroting € 4.939.  
In 2019 is het boekjaar afgesloten met een verlies van € 536,70.  
In totaal heeft het Vrouwencentrum € 10.202 aan eigen inkomsten gegenereerd door 
projectinkomsten € 3.727, aan sponsorinkomsten € 1.282 en de deelnemersbijdrage stegen met 32% 
van € 3.930 naar € 5.194. 
Ondanks dat is het verschil met de begrootte inkomsten slechts 3 %. Dat komt doordat het 
Vrouwencentrum 16% meer subsidie heeft begroot dan zij kregen. U hebt niet meer verleend dan het 
maximaal beschikbare bedrag (subsidieplafond). 
 
Argumenten 



 
 
 
 
De gemeente Noordoostpolder heeft profijt van de activiteiten van het Vrouwencentrum. Ook als het 
gaat om niet meetbare resultaten als afname van isolement, toename aan zelfvertrouwen en het effect 
dat deze vrouwen weer hebben op anderen (voorbeeldfunctie) in de directe leefomgeving. 
 
Kanttekeningen: 
In 2019 heeft de gemeente samen met het Vrouwencentrum een onderzoek laten doen naar de 
toekomstbestendigheid en de toekomstige koers. Binnen die opdracht zijn de hiervoor benodigde 
extra uren van de coördinator vergoed door de gemeente. Deze zijn als inkomsten opgenomen in de 
jaarrekening als ‘vergoeding onderzoek’. Daar staan de extra loonkosten tegenover. 
Het onderzoek zelf was een aparte opdracht en staat los van deze subsidie. 
 
 
 
Key2Zaken: 017171774 
 
 
  



 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1d. Tactus Verslavingszorg (jeugd en zorg) 
 

€ 6.500 
€ 4.000 

€ 22.780 
 

1. Universele preventie 
2. Selectieve preventie 
3. Geïndiceerde preventie 

Totale subsidie € 33.280  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 33.280 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Het beperken van middelengebruik onder de jeugd in gemeente Noordoostpolder en het voorkomen 
van problematisch middelengebruik, en indien toch aanwezig, dit zo vroeg mogelijk signaleren en 
(toeleiden naar) passende behandeling.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan? 

1. Universele preventie  

 Inzet voor het product Op Tijd Voorbereid. Het product is aangeboden aan de basisscholen, 
maar het blijkt lastig om contact te krijgen met de scholen en het in te zetten. Er is nog geen 
gebruik gemaakt van het aanbod. Wel heeft er een ouderavond over mediawijsheid 
plaatsgevonden. Deze is goed gewaardeerd.  

 Vanuit het samenwerkingsverband Buitengewoon nuchter is een avond voor ouders 
georganiseerd waarbij de opvoedvaardigheden van ouders over alcoholgebruik bij jongeren 
zijn versterkt.  

2. Selectieve preventie  

 Een workshop voor professionals om de signalen van kinderen van verslaafde ouders te 
herkennen en wat je hiermee kan doen.  

 Een groep van kinderen van verslaafde ouders en van ouders met psychiatrische 
problematiek is gestart. Hier zijn netwerkpartners bij betrokken.  

 Vroegsignalering door contactlegging met scholen en voorlichting aan leerlingen met risicovol 
gedrag.  

3. Geïndiceerde preventie 

 Samenwerking met scholen en netwerkpartners rond risicojongeren. Hierdoor zijn jongeren 
sneller in beeld en kan de juiste inzet plaatsvinden. Dit kan bestaan uit adviesgesprekken met 
jongeren, een moti4traject of doorverwijzing naar passende behandeling.  

 Een Veiligheidsplan voor scholen is opgezet vanuit de samenwerking Nadanop.  
 
Argumenten 
Er zijn geen aanvullende argumenten. 
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
 
 
Key2Zaken: zaak 017170726 
 
 
  



 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1e. MEE IJsseloevers € 266.912    

Totale subsidie € 266.912  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 266.912 
 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 

 Levensloopbegeleiding voor kwetsbare inwoners;  

 Het participeren bij het opsporen, signaleren en ondersteunen van mogelijke ontwikkelings- en 
gedragsproblematiek bij kinderen; 

 Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning; 

 Deskundigheidsbevordering van professionals in het sociaal domein om mensen met 
beperkingen te signaleren;  

 Het organiseren van activiteiten gericht op lotgenotencontact.  
 
 
Wat is voor de subsidie gedaan? 
1. De burgers zijn voorbereid op en worden op verzoek ondersteund bij een keukentafelgesprek; 
2. Burgers ondersteunen het eigen netwerk uit te breiden en waar mogelijk vaker deel laten 

nemen aan de samenleving;  
3. Gezinnen laten inzien wat een beperking betekent en hoe cliënt het beste tot zijn recht komt;  
4. Burgers zonder een (expliciete) vraag en met een zorgwekkende situatie of 

ontwikkelingsperspectief zijn ondersteund; 
5. Netwerkpartners, onderwijs en Sociale teams zijn geïnformeerd over specifieke kennis omtrent 

burgers met een beperking en kunnen dit toepassen;  
6. Vroeg signalering en een advies voor het gezin met een kind met ontwikkelingsachterstand; 
7. Burgers met een beperking en hun netwerk ondersteund bij de dagelijkse specifieke kenmerken 

die daar mee samenhangen. 
 
 

Argumenten 
 
MEE heeft een bijdrage aan de lokale ondersteuningsstructuur geleverd. 
In het jaarrapport 2019 staan de resultaten van de dienstverlening van MEE. Er zijn 263 burgers 
ondersteund vanuit MEE. De ondersteuning was individueel gericht, of middels collectieve 
ondersteuning (groepswerk) en voorlichting en advies. Dit afhankelijk van de vraag en behoefte van 
de burger.  
 
Er is meer inzet gerealiseerd dan begroot 
In totaal is 111 uur meer gerealiseerd dan begroot. Dit blijkt uit het opgeleverde jaarrapport. Dit maakt 
dat de volledige subsidie is ingezet. Hiervoor ontvangt MEE overigens geen aanvullende subsidie en 
er dient bij te worden aangetekend dat de resultaten leidend zijn en niet de ingezette uren.  
 
 
Kanttekeningen 
 
De gerealiseerde inzet op deelgebieden wijkt sterk af van de onderdelen in de verleningsbeschikking 
De gerealiseerde inzet is sterk verschoven ten opzichte van de indeling in de 
subsidieverleningsbeschikking. We zijn met MEE in gesprek over de rol en taken van MEE in de lokale 
ondersteuningsstructuur Noordoostpolder. 
Voor de subsidie 2019 is er geen reden voor een afwijkende subsidievaststelling.  
 
Het financieel resultaat op het deelgebied Noordoostpolder is onbekend  
MEE geeft alleen een kostenverantwoording voor Noordoostpolder op basis van ingezette uren. Het 
werkelijke financiële resultaat is daardoor onbekend. Echter gezien het beperkte positieve 
concernresultaat van 1,25% en de hogere inzet in ons gebied is er geen reden tot lagere vaststelling.  



 
 
 
 
 
Meer verbinding en integraliteit met welzijnswerk, partners en informele zorg is gewenst 
De wens om onafhankelijke cliëntondersteuning meer in verbinding te brengen met de dienstverlening 
van partners en informele zorg is lastig te realiseren. Dit geeft MEE ook aan in het inhoudelijk verslag. 
Om deze verbinding tot stand te brengen heeft de gemeente Noordoostpolder besloten met ingang 
van medio 2020 de onafhankelijke cliëntondersteuning te herpositioneren in het zorglandschap. Dit is 
echter geen reden tot lagere vaststelling van de subsidie 2019, omdat de inhoudelijke diensten wel 
zijn verleend. 
 
 
 
Key2Zaken: 017166578  



 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

1f. Humanitas: 
 

€ 64.064 
€ 112.064 

Home Start 
Thuisadministratie  

Totale subsidie € 176.128  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 176.128 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Het bieden van opvoedondersteuning en preventieve schulddienstverlening.  
 
Wat is voor de subsidie gedaan? 
Home Start  
Via Home Start bieden vrijwilligers ondersteuning, contact, praktische hulp en een luisterend oor aan 
gezinnen die door omstandigheden behoefte hebben aan ondersteuning. De vrijwilligers bieden steun 
vanuit de eigen levenservaring en komen een dagdeel per week bij het gezin thuis. Home Start wil 
ouders stimuleren om de kracht te (her)vinden, zelfvertrouwen op te bouwen en weer greep te krijgen 
op het eigen leven. Home Start werkt met vrijwilligers die door professionals van Humanitas worden 
ondersteund en indien nodig worden opgeleid.  
 
Onder de vlag van Home Start hebben 25 van de 32 aangemelde gezinnen, ondersteuning gekregen. 
De overige 7 gezinnen zijn doorverwezen naar andere organisaties. In 2019 hebben 25 vrijwilligers 
zich ingezet voor HomeStart. Drie van hen zijn in dat jaar nieuw gestart. Home Start werkt samen met 
andere maatschappelijke partners, waaronder CJG, Vitree, Triade, ZONL, Sociaal Team NOP, 
(school)maatschappelijk werk, Aves en Carrefour. 
 
Thuisadministratie  
De vrijwilligers brengen en houden, samen met de cliënt, de administratie op orde. Zij zijn 
ondersteunend bij het aanvragen van financiële regelingen. Inwoners kunnen ook gebruik maken van 
vrijwilligers van Humanitas bij het samenstellen van het dossier voor toelating tot schuldhulpverlening. 
Verder worden inwoners naar Humanitas verwezen als zij uitstromen uit budgetbeheer. De 
ondersteuning voorkomt enerzijds dat inwoners weer in de problematische schulden raken en 
anderzijds dat – indien nodig – professionele schuldhulpverlening snel op gang kan komen. 
Humanitas ondersteunt de vrijwilligers met een coördinator en zorgt voor scholing en training. 
Humanitas werkt veel samen met ketenpartners.  
 
In 2019 zijn 104 inwoners ondersteund door middel van Thuisadministratie. Het overgrote deel van 
deelnemers uit Emmeloord komt uit Emmeloord–West. In de dorpen Ens, Espel, Creil en Bant is een 
toename te zien in het aantal deelnemers thuisadministratie ten opzichte van 2018. Qua 
leeftijdsopbouw is er een toename in het aantal deelnemers van 60 jaar of ouder. In 2019 hebben 185 
inwoners gebruik gemaakt van de formuliereninloop. In 2018 waren dit er 162. Humanitas 
Thuisadministratie had in 2019 39 vrijwilligers.  

 
Argumenten 
Er zijn geen aanvullende argumenten. 
 
Kanttekeningen 
1f.1 Een deel van het subsidiebudget voor Home Start is niet besteed.  

Dit niet bestede subsidiebudget van € 1.034 mag Humanitas toevoegen aan de 
egalisatiereserve op grond van artikel 3 lid 1 van de Subsidieregeling financiën en 
reservevorming bij subsidieverstrekking. In het gesprek dat Humanitas op 30 juni 2020 met de 
gemeente heeft gehad is toestemming aan hen verleend om dit budget in te zetten voor het 
tekort dat bij Thuisadministratie is ontstaan. 

 
 
 
Key2Zaken: 017171267 
 
  



 
 
 
 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

2a. Stichting Vitree € 74.063  
€ 143.360 

Inzet gedragswetenschapper 
Uitvoering Jeugdhulp op school 

Totale subsidie € 217.423  

 
Vast te stellen subsidiebedrag: 
De subsidie voorlopig vaststellen op het verleende bedrag van € 217.423 
 
Doelstelling van de subsidieverlening: 
Minder inzet van jeugdhulp voor jongeren en mensen met de juiste zorg en ondersteuning helpen bij 
het zo zelfstandig mogelijk functioneren. 
 
Wat is voor de subsidie gedaan? 

- Inzet gedragswetenschapper: De gedragswetenschapper was beschikbaar voor consultatie en 
advies voor de medewerkers van het Sociaal Team en de Klantmanagers Jeugd als er sprake 
was van complexe casuïstiek.  Daarnaast nam de gedragswetenschapper deel aan 
planbesprekingen. De gedragsdeskundige heeft het afgelopen jaar ook nauw samengewerkt met 
de brandpuntfunctionaris en de medewerker kwaliteit van de gemeente. Middels deze 
samenwerking wordt kritisch gekeken naar de ingezette maatwerkvoorzieningen en de resultaten 
hiervan. Signalen over onvoldoende kwaliteit of niet passende ondersteuning worden op deze 
manier in een vroeg stadium gesignaleerd. Hierdoor kunnen plannen sneller dan voorheen 
worden bijgestuurd. En kon er passende ondersteuning worden geboden. Dit heeft bijgedragen 
aan effectief inzetten van maatwerk.  

- Uitvoering Jeugdhulp op school: Jeugdhulp op school medewerkers helpen kinderen en ouders 
met het versterken van (opvoed)vaardigheden bij ouders thuis en zoeken samen naar een 
oplossing bij hulpvragen. In 2019 zijn er in het basisonderwijs 48 trajecten ingezet (een deel 
hiervan is gestart in 2018 of loopt door in 2020). Er zijn in 2019 12 trajecten afgesloten en 8 
ouders/kinderen doorverwezen. In het voortgezet onderwijs zijn er in 2019 34 leerlingen begeleid. 
Er zijn 22 trajecten afgesloten in 2019 (een deel hiervan is begonnen in 2018). In totaal waren er 6 
leerlingen die zijn doorverwezen naar GGZ of andere vervolghulp.  

 
 
Argumenten 
Er zijn geen aanvullende argumenten. 
 
Kanttekeningen 
2.1 De jaarrekening en beoordelingsverklaring zijn nog niet ingediend 
 Vanwege Corona kan de accountant nog geen jaarrekening en beoordelingsverklaring 

opstellen. Dit kan leiden tot een lagere vaststelling. Een eventuele lagere vaststelling wordt 
dan ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Zo niet dan wordt het voorlopige besluit 
definitief.   
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