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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Concept budgetovereenkomst (2011-)2012 
•  
•  
•  

Onderwerp:  Voorstel tot het aangaan van een meerjarige subsidie- en budgetovereenkomst met 
De Wering inzake tiener- en jongerenwerk 

 
Gevraagd besluit: 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a van de financiële verordening 
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 
besluit van het college van B&W om: 
 
1. In 2012 aan De Wering een subsidie van € 750.138, - te verlenen voor de uitvoering van het tiener- en 
jongerenwerk in Den Helder 
 
2. De budgetovereenkomst 2011 met De Wering in 2012 te verlengen. 
 
Of 
 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of 
bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft…….. 
 
Inleiding en aanleiding 
Stichting de Wering neemt het preventieve jongerenwerk en het stedelijke straathoekwerk met ingang van 1 
januari 2011over van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ-NH). De subsidierelatie met BJZ-NH eindigt op die 
datum van rechtswege. Aan De Wering is gevraagd een offerte uit te brengen voor 2011 en 2012, rekening 
houdend met het kader voor de herinrichting en het beschikbare budget.  
 
Het college is voornemens een meerjarige subsidie en meerjaren budgetovereenkomst voor (2011-) 2012 aan 
te gaan. Ten aanzien van dit voornemen wordt de Raad uitgenodigd haar wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken. 
 
Het kader voor de herinrichting van het tiener- en jongerenwerk is door ons college vastgesteld (RI10.0170). 
Onder voorbehoud van goedkeuring van de Programmabegroting 2011 door uw Raad verlenen wij in 2011 een 
subsidie van € 740.000, - aan De Wering voor de uitvoering van het tiener- en jongerenwerk en sluiten wij 
hiervoor een budgetovereenkomst af. In verband met de tijdsdruk op het formele overnameproces tussen de 
instellingen onderling is de besluitvorming m.b.t. subsidieverlening in 2011 en 2012 gesplitst.  
 
Het kader ‘Herinrichting tiener- en jongerenwerk in Den Helder’ betreft: 
 
1. Een aanbod tiener- en jongerenwerk in iedere wijk 
Het tiener- en jongerenwerk richten zich op alle jongeren van Den Helder tussen 12 en 23 jaar en richt zich op 
de ontwikkeling van jongeren, waarbij wordt uitgegaan van hun behoeftes en waarbij ze gestimuleerd worden 
zelf initiatieven te ontplooien, talenten te ontwikkelen en een actieve bijdrage te leveren in de maatschappij door 
ontmoeting en ontspanning, maar ook door actief burgerschap middels bijvoorbeeld het werken als vrijwilliger of 
deelname aan een jongerenplatform. In iedere wijk bestaat een aanbod van tiener- en jongerenwerk. Er zijn 
verschillende ontmoetingsplekken in tienercentra en tienerhuiskamers in buurthuizen. Daar wordt vormgegeven 
aan een activiteitenaanbod, jongerenparticipatie en worden voorlichtingsactiviteiten gegeven 
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2. Ambulant jongerenwerk 
Het ambulante jongerenwerk legt contacten met jongeren, neemt initiatieven en speelt in op actuele behoeften 
van jongeren op straat. Er wordt ingezet op signalering van problematiek, het aanspreken van jongeren op 
straat, toeleiding naar tiener- en jongerenwerk locaties en/of naar hulpverlening. Het ambulante jongerenwerk 
bemiddelt tussen jongeren, buurtbewoners en politie en neemt samen met ketenpartners deel aan diverse 
netwerken. 
 
3. Stedelijke programmering jongeren Den Helder 
De stedelijke programmering vindt plaats op verschillende locaties in Den Helder Centrum en in Julianadorp. De 
activiteiten en evenementen op het gebied van vrije tijd, muziek, cultuur, sport, et cetera worden in 
samenwerking met onder andere de Kampanje, Triade en Sportservice geprogrammeerd. Het is de bedoeling 
dat jongeren in samenwerking met het jongerenwerk zoveel mogelijk zelf initiëren. De programmering moet 
afgestemd worden op de doelgroep 12-23 jaar. 
Hiermee wordt voorzien in de functies van de voormalige Postbrug. 
 
Beoogd resultaat 
Aan de hand van de meerjarige subsidieverlening en de (meerjaren) budgetovereenkomst wordt door de 
Wering uitvoering gegeven aan de afspraken met betrekking tot diensten, prestaties en teleenheden (2011 en) 
2012. 
 
Kader 
Nota Integraal Jeugdbeleid (2008); Kaderdocument ‘Herinrichting tiener- en jongerenwerk in Den Helder’. 
Algemene Subsidieverordening Den Helder 2008 
 
Argumenten / alternatieven 
Een meerjarige subsidierelatie bevordert de continuïteit en de kwaliteit van het aanbod tiener- en jongerenwerk 
in Den Helder in 2011 en 2012. 
Het tiener- en jongerenwerk wordt met ingang van 1 januari 2011 overgedragen van BJZ-NH aan Stichting de 
Wering en de uitvoering en bedrijfsvoering van De Wering wordt hierop ingericht. 
 
Financiële consequenties 
De subsidie wordt ten laste gebracht van de daartoe bestemde budgetten in de begroting van (2011 en) 2012. 
De subsidieverlening vindt plaats onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2011 en de 
meerjarenbegroting. 
 
Juridische consequenties 
Op de toekenning van de subsidie is de Algemene Subsidieverordening 2008 van toepassing. 
 
Communicatie 
Nadat de Raad haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, neemt het college een besluit ten 
aanzien van de subsidieverlening en de budgetovereenkomst voor 2012 met De Wering. 
 
Aanpak / uitvoering 
De diensten (gevraagde producten) worden uitgevoerd volgens de budgetovereenkomsten met De Wering. 
 
 
 
Den Helder, 16 november 2010 
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