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Voorgesteld besluit
1. De onderstaande activiteitensubsidies 2020 vaststellen: 

a. €  59.387 voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten door Jongerencentrum Heelal; 
b. €  172.864 voor de uitvoering van inloopactiviteiten door Kwintes; 
c. € 31.649 voor de ontmoetingsfunctie door het Vrouwencentrum; 
d. €  33.280 voor preventieve activiteiten voorkoming middelengebruik door Tactus; 
e. € 136.373 voor de uitvoering van MEE maatschappelijke taken door MEE IJsseloevers; 
f. € 179.782 voor Home Start en Thuisadministratie door Stichting Humanitas;
g. €  221.935 voor het beschikbaar stellen van een gedragswetenschapper en de uitvoering van jeugdhulp op 

school door Stichting Vitree; 
2. De raad informeren.

Inleiding
Diverse organisaties hebben in 2020 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). Het voorstel wordt via de 
coördinerende wethouder geagendeerd.

Doelstelling
Het vaststellen van diverse subsidies 2020 die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de 
gemeentelijke beleidsdoelen uit programma 6, Krachtig Noordoostpolder.

Argumenten
1.1 De subsidies 2020 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 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
1.1 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.



1.2 Vanwege Corona waren er minder activiteiten
Een deel van de subsidie is niet besteed of anders besteed dan afgesproken. Dat komt doordat activiteiten niet 
(fysiek) uitgevoerd konden worden vanwege de coronamaatregelen. Partijen hebben zoveel mogelijk ingespeeld 
om de activiteiten “Corona proof “ te organiseren voor onze inwoners. 
Voor het Vrouwencentrum en het Heelal betekende dit dat een klein deel van de subsidie niet is besteed. Deze niet 
bestede subsidie vorderen we niet terug omdat u op 19 maart 2020 besloot “coulant om te gaan met de afhandeling 
van de subsidieverleningen 2020 aan maatschappelijke partners, wanneer als gevolg van de Coronacrisis, 
gedurende de crisis er sprake is van geen of verminderde of alternatieve activiteiten dan wel resultaten”. Dat maakt 
ook dat er geen consequenties zijn voor een andere uitvoering van activiteiten. Dit is het geval bij het 
Vrouwencentrum, Humanitas (Homestart) en Heelal. Deze partijen vormden een bestemmingsreserve om het 
resultaat te besteden aan activiteiten in 2021 conform de gemaakte afspraken. 

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

Bijlagen
- Vaststellingsbeschikking per organisatie.

Algemeen directeur/loco-secretaris,



Vaststellen subsidies 2020 Programma 6

Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1a. Jongerencentrum Heelal € 59.387 Inloop en activiteiten voor jongeren

Totale subsidie € 59.387

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 59.387

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 organiseerde wekelijks laagdrempelige en toegankelijke activiteiten voor (kwetsbare) 
jongeren in Noordoostpolder. De medewerkers hadden doorlopende contacten met 100 - 120 jongeren. De 
organisatie leverde hiermee een bijdrage aan het bereiken van (kwetsbare) jongeren in Noordoostpolder. De 
activiteiten sloten aan bij de behoefte van jongeren. Heelal werkte samen met organisaties in Noordoostpolder en 
sloot aan bij het zorglandschap. Er was maandelijks overleg met de politie, IGW en Carrefour over risicojongeren. 
Zij kennen de organisaties en contactpersonen voor doorverwijzing en toeleiding naar zorg. De activiteiten van 
Heelal waren aanvullend op de activiteiten bij andere organisaties. 

Argumenten
Jongerencentrum Heelal heeft activiteiten zo veel als mogelijk uitgevoerd en flexibiliteit laten zien door 
dienstverlening aan te passen om te voldoen aan landelijke coronamaatregelen.
Jongerencentrum Heelal heeft op de verschillende landelijke maatregelen haar dienstverlening aangepast. Hierover 
zijn gemeente en netwerkpartners tussentijds geïnformeerd. Waar mogelijk hebben jongerenwerkers de 
gesprekken fysiek gevoerd, waar passend binnen de maatregelen ook online en digitaal. Er zijn diverse creatieve 
oplossingen gevonden om toch de doelstellingen te bereiken, ondanks beperkingen door maatregelen.

Jongerencentrum Heelal heeft extra middelen ontvangen van derden
In de financiële verantwoording is te lezen dat het subsidiegeld van de gemeente is ingezet om de 
resultaatafspraken te behalen. Jongerencentrum Heelal ontvangt echter ook middelen vanuit andere 
inkomstenbronnen. In 2020 hebben zij vanuit diverse hoeken extra middelen ontvangen om gedurende de 
coronacrisis jongeren extra te kunnen ondersteunen. Deze giften komen uit landelijke subsidieregelingen, maar ook 
vanuit inwoners en lokale ondernemers. 

Jongerencentrum Heelal voert in 2021 extra activiteiten uit 
Omdat Heelal in 2020 onvoldoende mogelijkheden heeft gehad om de extra middelen in te zetten, voeren zij in 
2021 extra activiteiten uit voor jongeren uit Noordoostpolder. 

Kanttekeningen
Jongerencentrum Heelal heeft een deel van de subsidie niet besteed
Dit komt omdat het Heelal de activiteiten, vanwege Corona anders heeft uitgevoerd dan afgesproken.
Het niet bestede deel ad € 3.763 wordt ingezet voor activiteiten in 2021. Het bedrag is opgenomen in de 
bestemmingsreserve.

Liber: 202105172960



Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1b. Kwintes € 172.864 Inloopvoorziening voor mensen 
met psychische kwetsbaarheid en 
verslavingsproblematiek

Totale subsidie € 172.864

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 172.864.

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van mensen die, in een kwetsbare positie 
verkeren. Dit als gevolg van psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek. 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. Gemiddeld waren er, ondanks Corona, zo’n 30 bezoekers per 
dag. Tijdens de lockdown zijn iedere dag warme maaltijden bereid die bezoekers konden afhalen. Zo bleek 
face to face contact met deze kwetsbare groep mogelijk. Ook waren er online contacten.

 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. 
In 2020 heeft het Mannencentrum gebruik gemaakt van de locatie Bouwerskamp. De mannen hebben 
geholpen met de verbouwing en hadden veel contact met de bezoekers. 

 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. Maar ook professionele organisaties zijn welkom. Vrijwilligersorganisaties die 
gebruik maken van de locatie zijn bijvoorbeeld de AA, Stip, Autisme informatiecentrum en Labyrint/MIND. 
Carrefour, ‘s Heerenloo, Philadelphia zijn voorbeelden van professionele organisaties die samenwerken op 
de Bouwerskamp.

 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 € 10.638. Dit heeft Kwintes uit het eigen vermogen
opgevangen.

Liber: 202104211987



Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1c. Stichting Vrouwencentrum NOP € 31.649 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. Begeleiden van de integratie 
van 20 vrouwen;

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

Totale subsidie € 31.649

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 31.649

Doelstelling van de subsidieverlening:
Ondersteuning van het emancipatie-, integratie- en participatieproces van (allochtone) vrouwen.

Wat is voor de subsidie gedaan?
In het afgelopen jaar zijn activiteiten aan de orde gekomen zoals:  
 Intensieve begeleiding op maat voor vrouwen naar integratie.
 Inloopochtenden met gastsprekers; met focus op bewustwording en ontwikkeling in onderwerpen als gezond 

leven, gezond bewegen, eenzaamheid, politiek, klimaat, geldzaken en opvoeding.
 Behandeling van complexe overheidsvragen van en met nieuwe Nederlanders.
 Introductie van een andere taalmethode door interne onderwijsbegeleider met NT2 master. Op basis van 

nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat actief betrekken van de moedertaal effectiever is bij het leren van 
de Nederlandse taal.

 Experimenteren van deze methode tijdens de taallessen.
 Taal- en naailessen, volkstuin, breicafé, wereldkoor, creatief ontspannen,

wandelen en het maatjesproject gingen in aangepaste vorm door.
 Presentatie door vrouwen uit 9 landen “Heel de wereld leest” in de bibliotheek tijdens de week van de poëzie.
 ‘Meet and eat’ bij de Hema wekelijks tijdens de vakanties.
 Ontmoetingsavond in de Turkse moskee.
 Culturele avonden met film en fotopresentaties. (in aangepaste vorm) en eigen groente en kruiden verbouwen.
 Online activiteiten tijdens de lockdowns:

 Grootste zonnebloem: wedstrijd.
 ‘Samen worden we beter’: hartenactie op de Deel voor alle polderbewoners.
 ‘Vrouw van de Dag’: met een dagelijks interview.
 ‘Schoonheid in coronatijd’: fotowedstrijd

Argumenten: 
De gemeente Noordoostpolder heeft profijt van de activiteiten van het Vrouwencentrum 
Het profijt van het vrouwencentrum zit ook in niet meetbare resultaten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een afname van 
isolement, toename aan zelfvertrouwen en het effect dat deze vrouwen weer hebben op anderen (voorbeeldfunctie) 
in de directe leefomgeving.

Kanttekeningen
Het Vrouwencentrum heeft een deel van de subsidie niet besteed
Dit komt omdat het Vrouwencentrum de activiteiten, vanwege Corona anders heeft uitgevoerd dan afgesproken.
De totale inkomsten waren lager dan begroot en de totale uitgaven waren ook lager
dan begroot. Dat kwam vooral omdat er weinig is aangeschaft, geïnvesteerd en onderhoud is gepleegd vanwege 
de onzekere tijd en de beperkte mogelijkheid om vrijwilligers hiervoor in te zetten. 



Het betekent dat er een positief financieel resultaat is van € 5056,55. Aangezien winst en/of vermogensvorming niet 
het doel is van de stichting, wordt dit bedrag opgenomen in een bestemmingsreserve. In overleg wordt dit bedrag in 
2021 besteed aan activieiten op het gebied van positieve gezondheid en de inzet van taalambassadeurs. 

Liber: 202104161844



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
De doelstelling is zo goed als mogelijk bereikt ondanks de beperkende maatregelen
Tactus heeft op de verschillende landelijke maatregelen haar dienstverlening aangepast. Hierover zijn gemeente en 
netwerkpartners tussentijds geïnformeerd. Waar mogelijk heeft Tactus haar gesprekken fysiek gevoerd, waar 
passend binnen de maatregelen ook online/ digitaal. Er zijn diverse creatieve oplossingen gevonden om toch de 
doelstellingen te bereiken, ondanks beperkingen door maatregelen. 

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Liber: 202104211999



Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1e. MEE IJsseloevers € 136.373  Cliëntondersteuning

Totale subsidie € 136.373

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 136.373

Doelstelling van de subsidieverlening:
Inwoners met een hulpvraag worden ondersteund bij het zoeken naar een oplossing.
Wat is voor de subsidie gedaan?
In het jaarrapport 2020 staan de resultaten van de dienstverlening van MEE. Er zijn 143 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 door: De burgers zijn voorbereid op 
en worden op verzoek ondersteund bij een keukentafelgesprek;

1. Burgers ondersteunen het eigen netwerk uit te breiden en waar mogelijk vaker deel laten nemen aan de 
samenleving;

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

ondersteund;
4. Netwerkpartners, onderwijs en Sociale teams zijn geïnformeerd over specifieke kennis omtrent burgers 

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

mee samenhangen.

Argumenten
MEE is een schakel in de zorgstructuur van Noordoostpolder
Burgers met een beperking of met een tijdelijke situatie van verminderde zelfredzaamheid hebben behoefte aan 
extra ondersteuning. MEE beschikt over de nodige expertise om de zelfredzaamheid van deze burgers te 
bevorderen. 

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. Voor 
de subsidie 2020 is er geen reden voor een afwijkende subsidievaststelling.
Medio 2020 is de cliëntondersteuning door MEE overgedragen aan Carrefour in de lokale ondersteuningsstructuur 
Noordoostpolder.

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. Het concernresultaat is met 6,6% zeer gezond te noemen. Kanttekening 
hierbij is dat er in sterke mate sprake is van incidenteel resultaat. Maar dat als oorzaak Corona wordt aangedragen. 
Gecorrigeerd is het resultaat 1,6%. 
Gezien het feit dat de activiteiten medio 2020 zijn gestopt en dit zonder frictiekosten is uitgevoerd, is er geen reden 
om de subsidie ondanks het concernresultaat lager vast te stellen.

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. 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 2020, omdat de inhoudelijke 
diensten wel zijn verleend conform de verleende subsidie.
Liber: 202105263396

https://liber.noordoostpoldernet.nl/lnk/CASE/202105263396/DETAIL


Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1f. Humanitas € 65.393
€ 114.389

Home Start Thuisadministratie

Totale subsidie € 179.782

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 179.782. 

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 32 gezinnen ondersteuning gekregen. In 2020 hebben 26 vrijwilligers zich 
ingezet voor HomeStart. Twee 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 verband met corona zijn de diensten in 2020 met name online of op afspraak op 
kantoor uitgevoerd. 

In 2020 zijn 112 inwoners ondersteund door middel van Thuisadministratie. Het overgrote deel van deelnemers van 
Thuisadminstratie en de Formuliereninloop uit Emmeloord komt uit Emmeloord–West, gevolgd door Emmeloord-
Centrum. In het dorp Nagele is een toename te zien in het aantal deelnemers thuisadministratie ten opzichte van 
2019. Voor wat betreft de formuliereninloop komen de meeste deelnemers uit Luttelgeest, Nagele en Creil. De 
meeste deelnemers bevinden zich in de leeftijdscategorieën 30-40 en 40-50 jaar. Er is een daling ten opzichte van 
2019 te zien in het aantal deelnemers in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder. In 2020 hebben 170 inwoners 
gebruik gemaakt van de formuliereninloop. In 2019 waren dit er 185. Humanitas Thuisadministratie had in 2020 39 
vrijwilligers.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Humanitas (Homestart) heeft een deel van de subsidie niet besteed
Dit komt omdat het Heelal de activiteiten, vanwege Corona anders heeft uitgevoerd dan afgesproken.
Het niet bestede deel ad € 2.795 wordt ingezet voor activiteiten in 2021. Het bedrag is opgenomen in de 
bestemmingsreserve.

Liber: 202104091639



Nr Organisatie Bedrag Activiteit

1g. Stichting Vitree € 75.600
€ 146.335

Inzet gedragswetenschapper 
Uitvoering Jeugdhulp op school

Totale subsidie € 221.935

Vast te stellen subsidiebedrag:
Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 221.935

Doelstelling van de subsidieverlening:
Minder inzet van jeugdhulp voor jongeren en hen 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 procesbegeleiders en 
de Klantmanagers Jeugd als er sprake was van complexe casuïstiek. Daarnaast nam de 
gedragswetenschapper deel aan planbesprekingen. De gedragsdeskundige werkte het afgelopen jaar 
ook nauw samen 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 kan de uitvoering sneller dan voorheen bijsturen. En kon 
er passende ondersteuning worden geboden. Dit droeg bij aan effectief inzetten van maatwerk.

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. 

Soort onderwijs Aantal 
gestarte 
trajecten

Aantal succesvol 
afgesloten 
trajecten 

Aantal trajecten 
doorverwezen 
naar maatwerk

Aantal trajecten 
die doorgaan in 
2021

Basisonderwijs 44 13 8 23
Voortgezet onderwijs 31 14 5 12
Totaal 75 27 13 35

Jeugdhulp op school wordt ingezet om maatwerk te voorkomen. In 2020 werden 27 trajecten 
succesvol afgesloten. Dat betekent dat de hulpvraag is opgelost en inzet van maatwerk voor deze 
hulpvragen is voorkomen. Bij 13 trajecten is doorverwezen naar maatwerk. Door de inzet van 
jeugdhulp op school is doorverwijzing naar het juiste maatwerk gerealiseerd. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van maatwerktrajecten. 

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen. 
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