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Registratienummer: 

 

RVO13.0047 Portefeuillehouder: W. Turnhout-van den Bosch 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID13.01882       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

A. Langedijk 

(0223) 67 8411 

a.langedijk@denhelder.nl 

Onderwerp:  Subsidie 2013 Jeugdsportfonds en Jeugd Onderwijs Cultuurfonds 

 

Gevraagd besluit: 

 

1) Een bedrag van € 90.810,- uit reserve 1.10370 (P.A.K.) ter beschikking te stellen van het college voor 

de subsidies aan Jeugdsportfonds en Jeugdonderwijscultuurfonds. 

2) Hiertoe bijgaande begrotingswijziging ID13.00498 vast te stellen   

 

Publiekssamenvatting 

 
In 2008 en 2009 heeft de gemeente van het Rijk geld ontvangen voor Participatie Arme Kinderen bestemd voor 
deelname van kinderen aan sport, cultuur en algemene ontwikkeling (zgn. Aboutalebgelden) Er is nog een 
restbedrag aanwezig van € 90.810,- In Den Helder kunnen kinderen uit de doelgroep deelnemen aan 
activiteiten via het Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOCF). Voorgesteld wordt voor 
2013 het JSF € 53.577,90 subsidie te verlenen en het JOCF € 37.232,10 

 

Inleiding 

 
Het JSF en JOCF hebben gesproken met wethouder Turnhout – van den Bosch over de resterende 
Aboutalebgelden. In dit gesprek kwam onder meer aan de orde dat de aanvragen voor activiteiten via de 
fondsen toenemen. Daarnaast werd vermeld dat de activiteiten van beide organisaties per schooljaar worden 
georganiseerd, de subsidie wordt per kalenderjaar uitgekeerd. Voortzetting van de activiteiten van de beide 
fondsen in het komende schooljaar moet worden gepland aan de hand van de beschikbare subsidie. 
 
Het huidige en voorgaande kabinet hechten grote waarde aan maatschappelijke participatie van schoolgaande 
kinderen uit arme gezinnen. In de Wet werk en bijstand is per 1 januari 2009 opgenomen dat categoriale 
bijstand voor deze categorie mogelijk is. Het voorgaande kabinet heeft hiertoe incidenteel extra middelen aan 
het gemeentefonds van Den Helder toegevoegd. Deze middelen zijn genoemd naar de toenmalig 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer A. Aboutaleb. Onze gemeente heeft daartoe in 
2008 het convenant ondertekend “Kinderen Doen Mee!”. 
 
In verband met de bezuinigingen in het sociale domein heeft de raad in 2011 besloten om de 
participatiebijdrage WWB af te schaffen. Voor wat betreft de kinderen in de leeftijdsgroep 4-18 jaar heeft de 
raad gesteld dat deze kinderen, als het om sport, onderwijs en cultuur gaat, gebruik kunnen maken van het JSF 
en het JOCF.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ondersteunen zodat ze kunnen blijven participeren in de 

samenleving en niet in een achterstandssituatie raken. 

 

Kader 

 

Convenant “Kinderen Doen Mee!” 
Met dit convenant worden kinderen uit arme gezinnen in staat gesteld maatschappelijk te participeren als 

onderdeel van het bredere armoedebeleid. De doelgroep bestaat uit kinderen van 4-18 jaar waaraan 

voorzieningen worden verstrekt in natura: deelname aan sport, cultuur en onderwijs. De gemeente werkt 

hiervoor samen met sportverenigingen, onderwijs en culturele instellingen 

Verordening Maatschappelijke Participatie 2012 

Beleidsregel B095: Cultuurbijdrage minimabeleid 2007 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

Algemene Subsidieverordening Den Helder 2013 

 

Argumenten 

 

In verband met de bezuinigingen in het sociale domein heeft de raad in 2011 besloten om de 

participatiebijdrage WWB af te schaffen. Voor wat betreft de kinderen in de leeftijdsgroep 4-18 jaar heeft de 

raad gesteld dat deze kinderen, als het om sport, onderwijs en cultuur gaat, gebruik kunnen maken van het JSF 

en het JOCF. Het is dan wel noodzakelijk dat beide fondsen over financiële middelen beschikken. 

 

Voor kinderen uit arme gezinnen maakt deelname aan activiteiten zoals sport, algemene ontwikkeling en cultuur 

het verschil. Hierdoor kunnen ze tijdens hun schooljaren gewoon mee blijven doen met de andere 

schoolgenootjes. Een maatschappelijke achterstand die in de vormende jaren wordt opgelopen, is moeilijk in te 

halen en maakt het voor kinderen later ook veel lastiger om te participeren in de maatschappij.   

 

In de presentatie bezuinigingen sociaal domein van 3 oktober 2011 bij het onderdeel intrekking 

participatiebijdrage gemeentelijk minimabeleid, is uitdrukkelijk gekozen om de twee fondsen JSF en FOCF 

verder te financieren. Met de overige organisaties zijn gesprekken gevoerd waarin de organisaties werd 

gevraagd andere financieringsbronnen te vinden. Ter ondersteuning naar de verzelfstandiging en overbrugging 

van een langere periode dan een jaar hebben de organisaties in 2012 een hoger subsidiebedrag ontvangen dan 

bij eerdere aanvragen. De subsidierelatie met deze organisaties is hiermee beeïndigd.    

 

In de afgelopen jaren hebben onderstaande organisaties subsidies ontvangen voor activiteiten voor de 

doelgroepen: 

 

Naam organisatie Jaar Bedrag totaal 

  Jeugd Onderwijs Cultuur fonds JOC 2010 70.000   

  Jeugd Sport Fonds JSF 2010 100.000   

  Stichting De Vrolijkheid 2010 5.000   

  Omring JGZ 2011 500   

  Stichting speel-o-theek 2011 4.325   

   Stichting De Vrolijkheid 2011 10.000   

  Stichting weekendschool 2011 5.000   

  Stichting De Vrolijkheid 2012 20.000   

  Stichting speel-o-theek 2012 7.850   

  Stichting weekendschool 2012 2.020   

  Stichting weekendschool 2012 17.000   

  JSF 2012 100.000   

  Cultuurcompagnie NH  2013 3.500     

Reservering voor kosten nul-meting en eind-meting   10.945   

         352.640 

  Rijksbijdrage 2008/2009     447.000 

  Stand reserve per heden (maart 2013)     90.810 

   

      Maatschappelijk draagvlak 

Gezien de toenemende deelnemersgraad kan worden gesteld dat er veel maatschappelijke draagkracht is voor 

de georganiseerde of te organiseren activiteiten. 

Een referendum is niet aan de orde omdat in de programmabegroting 2013 de beide fondsen zijn opgenomen 

zodat de uitzonderingsbepaling in de Referendumverordening artikel 2 onder e geldt: wijziging van de 

gemeentelijke begroting is geen onderwerp voor een referendum.  

 

Financiële consequenties 
Er is nog  € 90.810,- aanwezig voor beide doelgroepen. In 2012 zijn door  JSF en JOCF in totaal 670 aanvragen 
gehonoreerd, 281 door JOCF en 389 door JSF. In percentages is dat 41% om 59%, deze percentages zijn de 
verdeelsleutel voor het resterend budget. Dit betekent dat voor 2013 het JSF € 53.577,90 subsidie wordt 
verleend en het JOCF € 37.232,10 

Aan de raad wordt het besluit gevraagd het resterend bedrag van de Aboutalebgelden  (1.10370) ter 

beschikking te stellen aan het college en daartoe bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Communicatie 

persbericht 
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Realisatie 

Bijgaande conceptbeschikkingen worden verstuurd naar JSF en JOCF nadat de raad de resterende gelden ter 

beschikking heeft gesteld. 

 

 

Den Helder, 21 mei 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


