Subsidieregeling Ambulant
Jongerenwerk 2020-2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;
BESLUITEN
vast te stellen de Subsidieregeling Ambulant Jongerenwerk 2020-2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a.

samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van
de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst.

b.

penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die
deelneemt aan het samenwerkingsverband.

c.

Jaarlijkse subsidie: subsidie die per jaar aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar
wordt verstrekt.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling
Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat;
1.

Kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

2.

Overlast door jongeren wordt verminderd of voorkomen.

3.

Eenzaamheid van jongeren wordt verminderd.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de inzet van jongerenwerkers die de volgende activiteiten
verrichten:
1.

Het stimuleren en motiveren van jongeren om te participeren in de samenleving om aldus de reintegratie van jongeren te bevorderen.

2.

Het bijdragen aan de vorming van jongeren gericht op het versterken van hun individuele én sociale
ontwikkeling .

3.

Het bijdragen aan gedragsverandering bij (dreigende) overlastsituaties door enerzijds jongeren,
buurtbewoners en andere betrokkenen bewust te maken van gewenst gedrag en anderzijds in gesprek
te gaan met alle betrokkenen om te komen tot oplossingen.

4.

Het bieden van perspectief aan jongeren en hen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen
leven.

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen
Geen subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:
1.

Straathoekwerk.

2.

Taken en jeugdhulpverlening die verleend wordt door een jeugdprofessional.

3.

Zwaardere jeugdhulp die vanuit de Jeugdwet op indicatie wordt geleverd.

Artikel 5 Subsidieplafond
1.

Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2020 tot en met 2023 €920.000, per jaar is dit €230.000.

2.

Voor meerjarig beschikte subsidies wordt indexering toegepast.

3.

Het indexatiepercentage wordt jaarlijks op 1 mei vastgesteld overeenkomstig de methodiek die is
terug te vinden in het gemeentelijke Spoorboekje Planning en Control Cyclus van het betreffende
begrotingsjaar.

Artikel 6 Subsidiabele kosten
1.

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2.

Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:
a.

de kosten voor consumpties;

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvrager
1.

Subsidie wordt verstrekt aan maximaal één organisatie of een samenwerkingsverband.

2.

Aanvrager is aantoonbaar in staat om per 1 januari 2020 alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit
te voeren.

Artikel 8 Voorwaarden aan de aanvraag
De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:
1.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval het volgende is
vermeld:
a.

een omschrijving van de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7;

b.

een omschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel
2 genoemde doelstelling;

c.

een heldere, actief uitgedragen pedagogische visie van de aanvrager waaruit blijkt dat de
pedagogische begeleiding zich richt op het kind en zijn systeem en zo dicht mogelijk aansluit bij
de leefomgeving van het kind;

d.

een omschrijving van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de
doelgroep waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan cultureel sensitief werken (dat wil
zeggen rekening houdend met de etnische, culturele en sociale context);

e.

een omschrijving van de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

f.

een omschrijving van de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een
samenwerkingsverband;

g.

een beschrijving van de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties
binnen de gemeente Roosendaal, buiten het eventueel bestaande samenwerkingsverband;

h.

een omschrijving van de deskundigheid van de medewerkers waarbij aandacht wordt besteed aan
de beschikbare kennis van de situatie in de gemeente Roosendaal;

i.

een omschrijving van de verhouding tussen de professionele ureninzet en het aantal vrijwilligers;

j.

een beschrijving van de concrete resultaten die met de activiteit worden beoogd en van de wijze
waarop deze worden gemeten;

k.

een beschrijving van de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden
ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

2.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van kosten en opbrengsten per activiteit. Hiertoe
dient het format activiteitenbegroting te worden ingevuld.

3.

Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan
de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien
van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag
1.

Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 7 en 8
worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

a.

Kwaliteit
•

de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de
doelgroep;

•

de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in
artikel 2;

•

de mate waarin de doelgroep bereikt wordt en wordt aangesloten bij de leefwereld van de
jongeren;

b.

•

de mate van diversiteit van het activiteitenaanbod;

•

de wijze waarop concrete resultaten inzichtelijk worden gemaakt.

Inzet gekwalificeerd personeel
•

de inzet van gekwalificeerd personeel dat bekend is met de situatie van de gemeente
Roosendaal;

c.

Samenwerking met andere organisaties

•

de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de
gemeente Roosendaal, binnen en buiten het eventueel bestaande samenwerkingsverband;

d.

e.

Effectiviteit en efficiëntie
•

de mate waarin de subsidie direct wordt besteed aan het uitvoeren van de activiteiten;

•

de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;

Vernieuwing
•

de activiteit is complementair op het bestaande aanbod van straathoekwerkers en de
jeugdprofessionals.

2.

Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een
wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit
beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

3.

De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt
verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 10 Besluitvorming
De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende
procedure.
1.

Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

2.

Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

3.

De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van
de artikelen 7 en 8 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

4.

Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

5.

De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond
van artikel 9, derde lid.

6.

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

7.

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

8.

De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

9.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de
penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies
De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond
van een andere subsidieregeling subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen
1.

De subsidieontvanger is verplicht:
a.

de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

b.

zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of
het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

c.

flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

d.

de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor
consumpties;

e.

actief contact te onderhouden met het straathoekwerk om te komen tot goede en duidelijke
afspraken over ieders rol;

f.

minimaal één medewerker in dienst te hebben die beschikt over een SKJ-registratie;

g.

de activiteiten te laten plaatsvinden binnen de gemeente Roosendaal;

h.

ervoor zorg te dragen dat een werkmethode wordt gehanteerd waarbij actief wordt ingezet op het
leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van de levende vragen en het motiveren en
verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening;

i.

ervoor zorg te dragen dat de jongerenwerkers op flexibele tijden actief zijn, rekening houdend
met de leef plekken en het leef ritme van de jongeren;

j.

de activiteiten te laten plaatsvinden vanuit accommodaties die bereikbaar, toegankelijk en
bruikbaar zijn voor de doelgroep;

k.

stageplaatsen beschikbaar te stellen.

l.

er zorg voor de dragen dat vrijwilligers voor het uitvoeren van de activiteiten in het bezit zijn van
een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

2.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen
van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 25 juni 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting Ambulant jongerenwerk
Algemeen
Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid als onderdeel
van hun sociale omgeving. De jongere, zijn situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen hierbij
het uitgangspunt. Het jongerenwerk werkt preventief en signaleert. Het jongerenwerk is gericht op
maatschappelijke participatie, persoonlijke ontplooiing, het vergroten van de kansen en mogelijkheden
van jongeren. Het ambulante jongerenwerk is vooral gericht op de kwetsbare groep en op jongeren die
overlast veroorzaken.
Voor het jongerenwerk gelden de volgende uitgangspunten:
1. Ambulant jongerenwerk werkt outreachend en zoekt jongeren in omgevingen waarin zij hun
(vrije) tijd doorbrengen
2. Het ambulant jongerenwerk is zowel individueel als groepsgericht en werkt met de
gemeenschap.
3. De vertrouwensrelatie met jongeren vormt de basis van het ambulant jongerenwerk.
4. Uitgangspunt voor ambulant jongerenwerk zijn de behoeften en wensen van de jongeren.
Jongeren zijn daarbij de eigenaar van wat er gebeurt.
5. Inzet van het ambulant jongerenwerk is bijdragen aan het volwassen worden van jongeren
binnen de samenleving.
6. Kern van de dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signaleren, informatie en advies
en doorleiden.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling
Met het ambulant jongerenwerk worden de volgende effecten beoogd:
1. Het sociaal netwerk van de jongere wordt sterker.
2. Jongeren krijgen een positiever zelfbeeld.
3. Jongeren die dreigen af te haken, krijgen ondersteuning.
4. Jongeren sluiten zich minder snel aan bij ernstig overlast gevende of criminele groepen.
5. Jongeren krijgen betere sociale en maatschappelijke vaardigheden.
6. Een prettigere en veiligere samenleving.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Lid 1
Het ambulant Jongerenwerk is outreachend en draagt op de volgende manier bij aan het binden van
jongeren aan de gemeenschap en de participatie van jongeren:
•
het toegankelijk en ontvankelijk maken van de voorzieningen in de gemeenschap voor de
behoeften en de inbreng van jongeren. De jongerenwerker fungeert hierbij als een bruggenbouwer
tussen de jongeren en instituties;
•
het vergroten van de participatie en re-integratie van jongeren door het motiveren voor
en toeleiden van jongeren naar vrijetijdsactiviteiten (sport en cultuur), school en werk;
Lid 2

Onder vorming wordt onder andere verstaan het motiveren van jongeren voor deelname aan
talentontwikkeling en het actief betrekken van jongeren bij de uitvoering van het jongerenwerk en
jongeren daarbij een krachtige leeromgeving te bieden.
Lid 3
De rol van de ambulant jongerenwerker is vooral preventief en daarnaast gericht op de aanpak
van hinderlijke en overlastgevende groepen. De meerwaarde van het ambulant jongerenwerk in de
overlastbestrijding ligt in het beïnvloeden van groepsgedrag, het afstemmen met de omgeving
(inclusief gemeente en politie) en het bieden van alternatieven.
Lid 4
Onder perspectief bieden en het leren eigen verantwoordelijkheid te nemen wordt onder andere het
volgende verstaan:
•
het geven van informatie en advies en het activeren van jongeren om oplossingen te vinden voor
hun eigen problemen en ze, indien nodig, (warm) door te leiden naar specialistische hulp;
•
het praktische ondersteunen van jongeren in het realiseren van hun plannen.

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen
Lid 1
De functie van het straathoekwerk is ondergebracht bij de jeugdprofessionals die op detacheringsbasis
werkzaam zijn binnen de gemeente. Het straathoekwerk richt zich op de meest kwetsbare jongeren in de
samenleving, jongeren die buiten de gebaande paden vallen en vaak op meerdere terreinen tegelijk
problemen hebben. Het werk van het straathoekwerk speelt zich voornamelijk af op straat, de
natuurlijke habitat van risicojeugd. Straathoekwerkers signaleren en interveniëren.
Lid 2
Jeugdprofessionals bieden binnen de gemeente Roosendaal vrij toegankelijke (opvoed) ondersteuning
en zorgen, indien nodig, voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg.
Het betreft systeemgerichte ondersteuning, met name gericht op het gezin. Daarnaast zijn de
jeugdprofessionals belast met andere taken die gericht zijn op ondersteuning en preventie. Dat kan
mogelijk een overlap zijn met jongerenwerk en hiertoe dienen afspraken gemaakt te worden over wie
welke rol en verantwoordelijkheid heeft.
Deze dienstverlening is geen onderdeel van het ambulant jongerenwerk.
Lid 3
Onder het jongerenwerk vallen geen werkzaamheden die vanuit de gespecialiseerde geïndiceerde
jeugdzorg wordt geboden.

Bijlage bij deze regeling:
TRANSFORMATIEAGENDA SOCIAAL DOMEIN 2019 - 2022

