B en W Adviesnota
Onderwerp

Subsidies kindregelingen: vaststelling 2019 en verlening 2021

Zaaknummer
B & W datum

14 december 2020

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Afdeling/Team

Stad, Dorpen en
Wijken/Maatschappelijke
Ontwikkeling

Naam steller

Vera Michels

Portefeuillehouder

Besproken met

Ja, met Anne Thielen op 7-12-2020

Anne Thielen

portefeuillehouder
Openbaarheid
Bevoegd orgaan

Deze adviesnota is openbaar

Na informeren betrokken.

uitgezonderd alle bijlagen

Openbaar op 17-12-2020

B&W

ADVIES
1.

De periodieke subsidie van € 158.000,- aan Stichting Leergeld Venray in 2019 vast te stellen op € 158.000,-.

2.

De periodieke subsidie van € 130.000,- aan Jeugdfonds Sport in 2019 te herzien en vast te stellen op
€ 75.332,- en het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 54.668,- terug te vorderen.

3.

De periodieke subsidie van € 20.000,- aan Jeugdfonds Cultuur in 2019 te herzien en vast te stellen op
€ 14.477,- en het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 5.523,- terug te vorderen.

4.

Kennis te nemen van de resultaten van de pilot 140% van Stichting Leergeld Venray.

5.

Aan Stichting Leergeld Venray een subsidie van € 114.000,- te verlenen voor het jaar 2021.

6.

Aan Jeugdfonds Sport een subsidie van € 96.600,- te verlenen voor het jaar 2021.

7.

Aan Jeugdfonds Cultuur een subsidie van € 17.500,- te verlenen voor het jaar 2021 en het meerdere af te
wijzen.

8.

De genoemde subsidiebedragen ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare middelen binnen het
armoedebudget.
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Samenvatting
In de ”De volgende stap in de aanpak van armoede en schulden 2020-2022” zijn middelen beschikbaar
gesteld aan Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur voor het bestrijden van
armoede onder kinderen. Deze kindregelingen zijn beschikbaar voor kinderen die opgroeien in een gezin
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Op 10 december 2018 zijn aan Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur
periodieke subsidies van respectievelijk € 158.000, € 130.000 en € 20.000 verleend voor het jaar 2019.
Met het indienen van de financiële- en inhoudelijke verantwoording vragen deze organisaties aan het
college van B&W om vaststelling van de subsidie 2019.
In de armoedenota ‘De volgende stap in de aanpak van armoede 2020-2022’ willen we het netwerk voor
de aanpak van armoede verder versterken. Hiervoor stellen we opnieuw periodieke subsidies beschikbaar
aan Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur.

Beoogd resultaat
-

-

Vaststellen dat Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur in 2019 een
bijdrage hebben geleverd aan het bestrijden van armoede onder kinderen door rechtmatige inzet
van de verleende subsidies.
Kinderen binnen gezinnen met een laag inkomen en/of in armoede doen mee en hebben toegang
tot activiteiten die bijdragen aan participatie in 2021. Dit sluit aan bij de doelstellingen in de
armoedenota.

Argumenten
1.1, 2.1 en 3.1 De subsidies zijn rechtmatig gebruikt.
De ingediende verantwoordingsdocumenten zijn getoetst. Uit de jaarverslagen en mondelinge dan wel
schriftelijke toelichtingen is gebleken dat de subsidies werden ingezet voor de activiteiten die vooraf met
de organisaties zijn afgesproken en waarvoor de subsidies zijn verleend.
1.2 Stichting Leergeld Venray heeft 710 kinderen kunnen laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
In de subsidiebeschikking van Stichting Leergeld Venray is de voorwaarde opgenomen dat minimaal 575
kinderen een bijdrage ontvangen voor educatie gerelateerde activiteiten. Stichting Leergeld heeft in 2019
flyers laten bezorgen in heel Venray en heeft voorlichtingen gegeven aan organisaties en instellingen met
als doel meer bekendheid te creëren. Ook is er contact onderhouden en samengewerkt met de gemeente
en andere maatschappelijke organisaties en stichtingen. Door voorgenoemde inspanningen heeft Leergeld
Venray haar bereik weten te verruimen van 594 kinderen in 2018 naar 710 kinderen in 2019.
2.2 Het vast te stellen subsidiebedrag 2019 Jeugdfonds Sport wordt gebaseerd op de daadwerkelijke
kosten.
Jeugdfonds Sport werd geacht in 2019 400 kinderen een sportkans te bieden. Uit de verantwoording blijkt
dat het fonds in 2019 259 kinderen heeft bereikt. De daadwerkelijke kosten voor 2019 bedroegen
daardoor € 75.332,-. De subsidieverlening van 2019 wordt daarom herzien en vastgesteld op € 75.332,-.
Dit betekent dat de gemeente Venray het teveel betaalde subsidiebedrag van € 54.668,- (€ 130.000 – €
75.332) terugvordert van Jeugdfonds Sport.
3.2 Het vast te stellen subsidiebedrag 2019 Jeugdfonds Cultuur wordt gebaseerd op de daadwerkelijke
kosten.
Jeugdfonds Cultuur werd geacht in 2019 60 kinderen deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Uit de
verantwoording blijkt dat het fonds in 2019 53 kinderen heeft bereikt. De daadwerkelijke kosten voor
2019 bedroegen daarom € 14.477,-. De subsidieverlening van 2019 wordt daarom herzien en vastgesteld
op € 14.477,-. Dit betekent dat de gemeente Venray het teveel betaalde subsidiebedrag van € 5.523,- (€
20.000 – € 14.477) terugvordert van Jeugdfonds Cultuur.
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4.1 Met de pilot 140% heeft Stichting Leergeld een beperkt aantal extra gezinnen geholpen.
Stichting Leergeld heeft vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 geëxperimenteerd met een inkomensgrens van
140% van de bijstandsnorm. Hier is beperkt gebruik van gemaakt: vier gezinnen binnen de
armoedegrens van 120-140% zijn door Stichting Leergeld geholpen. Inmiddels is in samenspraak met de
gemeente besloten dat de vraag te beperkt is om het aanbod te blijven doen. Stichting Leergeld Venray is
dan ook gestopt met het aanbod. De kosten die tijdens deze pilot zijn gemaakt zijn bekostigd uit “eigen”
middelen van Stichting Leergeld Venray. Deze bedroegen € 1.975,-.
5.1, 6.1 en 7.1 De subsidieaanvragen passen binnen de gemaakte afspraken.
In het armoedebeleid is als doel gesteld het netwerk voor de aanpak van armoede verder te versterken
en één centrale toegang te realiseren. De subsidieaanvragen passen binnen dit doel. We willen dat
netwerkpartners een logisch sluitend netwerk vormen. Hierdoor worden de juiste voorwaarden gecreëerd
voor een beter toekomstperspectief.
5.2, 6.2 en 7.2 Eén centrale toegang
Sinds eind 3e kwartaal 2019 is een intensieve samenwerking gestart tussen Stichting Leergeld Venray,
Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Doel hiervan is te komen tot één centrale toegang waarmee we
meer kinderen kunnen bereiken. De intermediairs van Stichting Leergeld Venray behandelen aanvragen
voor het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur en vice versa. Van één centrale toegang is nog geen
sprake, maar de intensivering van de samenwerking biedt wel mogelijkheden tot doorontwikkeling. In de
voorwaarden van de subsidiebeschikking is daarom wederom voor de drie genoemde organisaties de
verplichting opgenomen om gezamenlijk een centraal aanvraagpunt te realiseren.
5.3, 7.3 Ontbreken kwartaalrapportages
In de subsidiebeschikkingen is de verplichting gesteld dat de betreffende organisaties elk kwartaal de
voortgang en het aantal aanvragen rapporteert aan gemeente Venray. Jeugdfonds Cultuur en Stichting
leergeld hebben hier niet (volledig) aan voldaan. Hierover wordt nogmaals geattendeerd in de beschikking
van de subsidieverlening voor 2021.
5.4 Reserve stichting Leergeld
Stichting Leergeld heeft voorgaande jaren een reserve opgebouwd. Voor 2020 is daarom besloten een
lagere subsidie te verlenen. Van een terugvordering of bijstelling van de subsidie is nog geen sprake,
omdat er op basis van de jaarrekening van 2019 en begroting voor 2020 en 2021 geen uitspraken
gedaan kunnen worden over de huidige reserves; dit zal daarom bij de jaarrekening van 2020 worden
bekeken.
7.4 Het volledige gevraagde subsidiebedrag wordt niet geheel verstrekt.
Jeugdfonds Cultuur verzoekt om een subsidie van €20.000 voor het jaar 2021. Het Jeugdfonds Cultuur
heeft ondanks diverse inspanningen in de jaren 2016 tot en met 2019 telkens niet het gewenste bereik
behaald. We brengen daarom een bedrag van € 2.500 in mindering op de aanvraag en stellen zoals voor
2020 een subsidie voor ad € 17.500,-.
8. De subsidieaanvragen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.
In de meicirculaire 2020 is voor 2021 een bedrag van € 200.911 opgenomen voor bestrijding van
kinderarmoede. Dit budget maakt onderdeel uit van het subsidiebudget maatschappelijke
belangengroeperingen à € 321.090,- (kostenplaats 66205/44140). De gevraagde subsidiebedragen
passen binnen het beschikbare budget.

Risico’s
n.v.t.
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Kanttekeningen
4.1, 5.2 en 6.1 Er zullen altijd mensen zijn die niet kunnen deelnemen aan de regelingen.
Ongeacht de inkomensgrens die gesteld wordt, zal er altijd een groep zijn die net buiten de regelingen
valt. Er is met de organisaties afgesproken om voor schrijnende gevallen net buiten de doelgroep
gezamenlijk oplossingen te bedenken.

Communicatie
-

Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur worden geïnformeerd via
bijgevoegde subsidiebeschikkingen.
Met Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur zal verder worden
afgestemd over het vervolg.
In samenwerking met Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur is een
social media kalender opgesteld om de mogelijkheden van de regelingen periodiek onder de
aandacht te brengen.

Financiële gevolgen
De subsidies voor 2019 zijn volledig betaald.
Van Jeugdfonds Sport wordt het teveel betaalde subsidiebedrag van € 54.668,- teruggevorderd.
Van Jeugdfonds Cultuur wordt het teveel betaalde subsidiebedrag van € 5.523,- teruggevorderd.
De subsidiebedragen voor 2021 zijn gedekt binnen de begroting 2021.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
Tegen deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt.

Rechtmatigheid
De subsidies 2019 zijn rechtmatig besteed volgens de Algemene Subsidie Verordening (ASV) en het
Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking (BNRS).
De subsidies 2021 worden aan deze drie organisaties rechtmatig verleend volgens de Algemene Subsidie
Verordening (ASV) en het Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking (BNRS).

Fatale termijnen
Zowel de subsidievaststelling 2019 als de subsidieverlening 2021 dient vóór 31 december 2020 besloten
te zijn door het college van B&W (conform artikel 9, tweede lid van de ASV).

Vervolgtraject besluitvorming
n.v.t.

Evaluatie
Voor het versterken van het netwerk voor de aanpak van armoede zullen in overleg met Stichting
Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur verdere afspraken gemaakt worden.
Over de subsidie 2021 wordt door de organisaties verantwoording afgelegd.
Periodiek wordt de voortgang besproken met Stichting Leergeld Venray, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds
Cultuur.

Bijlagen (niet openbaar)
2a.
2b.
2c.
2d.
3 en 4.

Verantwoording Stichting Leergeld Venray 2019
Subsidievaststelling Stichting Leergeld 2019
Subsidieaanvraag Stichting Leergeld 2021
Subsidiebeschikking Stichting Leergeld Venray 2021
Verantwoording Jeugdfonds Sport & Cultuur – jaarverslag Nederland 2019

B en W Adviesnota
3a.
3a.
3b.
3c.
3d.
4a.
4a.
4a.
4b.
4c.
4d.

Verantwoording Jeugdfonds Cultuur – jaarrekening 2019
Verantwoording JFC – Jaarverslag 2019 JFC Limburg
Subsidievaststelling Jeugdfonds Cultuur 2019
Subsidieaanvraag Jeugdfonds Cultuur 2021
Subsidiebeschikking Jeugdfonds Cultuur 2021
Verantwoording Jeugdfonds Sport – eindrapportage Venray 2019
Verantwoording Jeugdfonds Sport – jaarrekening Limburg 2019
Verantwoording Jeugdfonds Sport – jaarverslag Limburg 2019
Subsidievaststelling Jeugdfonds Sport 2019
Subsidieaanvraag Jeugdfonds Sport 2021
Subsidiebeschikking Jeugdfonds Sport 2021

Naslagwerk
n.v.t.

