Memo

Datum:
Aan:
Van:
Onderwerp:

18 oktober 2019
Leden van de raad
Wethouder P. de Vrij
Financiering Jongeren Adviesraad

Geachte leden van de raad,
In de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkelingen van 14 oktober 2019 is het initiatiefvoorstel
van de fractie van het CDA tot het oprichten van een Jongeren Adviesraad (JAR) behandeld. Dit voorstel
had het college voorzien van een preadvies.
Tijdens de behandeling hebben de fracties van Groenlinks en D66 vragen gesteld over de
voorgestelde financiering. Tevens is gevraagd naar de financiële consequenties voor de jongeren (en hun
ouders) die een vergoeding voor deelname in de JAR zullen ontvangen. In aanvulling op het preadvies
geef ik u hiermee antwoord op deze vragen.
Financiering JAR
Middels het preadvies adviseert het college u een JAR in te stellen in de vorm van een pilot voor de
periode van 2 jaar. De fractie van het CDA berekent de kosten van een JAR op € 40.000 per jaar. Voor de
pilot is hierdoor een totaalbedrag van € 80.000, vermeerderd met € 8.000 aan incidentele ICT kosten, is
totaal € 88.000 nodig.
Het college adviseert dit bedrag van € 88.000 als volgt te financieren:
€ 8.000
Incidentele ICT kosten vanuit het budget 2019 ‘Adviesraad Sociaal Domein’
€ 20.000
Jaar 1 kosten vanuit de bij de kadernota beschikbaar gestelde gelden 1
€ 20.000
Jaar 1 kosten vanuit het budget 2020 ‘Adviesraad Sociaal Domein’
€ 20.000
Jaar 2 kosten vanuit de bij de kadernota beschikbaar gestelde gelden 1
€ 20.000
Jaar 2 kosten vanuit het budget 2021 ‘Adviesraad Sociaal Domein’
-----------€ 88.000
Totaal
Financiële consequenties (thuiswonende) jongeren
Door de belastingdienst worden inkomsten die niet voldoen aan de regels voor een onbelaste
vrijwilligersvergoeding aangemerkt als inkomsten en kunnen dus invloed hebben op bijstandsuitkering en
toeslagen. De vergoeding aan de jongeren voor hun inzet (ten behoeve van de JAR) zal aangemerkt
worden als (onbelaste) vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen die daarvoor door de belastingdienst
zijn gesteld.
Van een onbelaste vrijwilligersvergoeding kan sprake zijn als de vergoeding beneden een bepaald bedrag
per uur/maand/jaar blijft. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van de leeftijd van de jongere. Als de
vergoeding meer is dan deze maximum bedragen, zal de vergoeding bij de jongere worden belast met
inkomstenbelasting. Voorbeeld: de vrijwilligersvergoeding mag niet meer dan € 5,- per uur zijn. Met de
activiteiten waaraan de jongeren gaan deelnemen (zoals vergaderingen, buitenschoolse activiteiten,
schoolbezoeken) en de activiteiten die zij zelf gaan uitvoeren (themabijeenkomsten, contact met
achterban) komen zij per maand tenminste uit op 20 uur. Aangezien de vergoeding €80,- per maand
bedraagt is de vergoeding per uur minder dan €5,- en voldoet hiermee aan de voorwaarden voor het
onbelast ontvangen hiervan. Alsdan ontstaan er geen financiële problemen voor henzelf of hun ouders.
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