
 

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden 

jeugd 2015 Eijsden-Margraten 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: 

Gelet op artikel 4.81 van de AWB; 

Overwegende dat  

- er behoefte is aan innovaties op het gebied van jeugdhulp die moeten leiden tot een 

pedagogische maatschappij die bevorderend is voor het opgroeien en opvoeden van 

jeugdigen en die de eigen kracht van de jeugdigen en hun begeleiders versterkt; 

- de vernieuwing een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning van jeugdhulp 

realiseert en daarmee ook het financieel perspectief (bezuiniging) wordt gerealiseerd; 

- deze beleidsregel inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners uitnodigt om vorm en 

inhoud te geven aan deze vernieuwingen; 

- met het instellen van deze beleidsregel uniform beleid ontstaat voor het inzetten van 

ondersteuningsmogelijkheden voor innovaties op het gebied van Jeugd; 

- met het instellen van de beleidsregel helderheid ontstaat voor alle inwoners over de geldende 

procedure; 

 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende beleidsregel: 

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten  

 

Artikel 1  

Doel van innovatie van het jeugdbeleid 

 

Onder innovatie van het jeugdbeleid wordt verstaan het proces van innoveren (innovatieproces), 

omvattende het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van de jeugdhulp (van 

product en diensten, methodiekontwikkeling, attitude, samenwerking, systeemontwikkeling). De 

vernieuwing moet leiden tot een pedagogische maatschappij die bevorderend is voor het opgroeien en 

opvoeden van jeugdigen en die de eigen kracht van de jeugdigen en hun begeleiders versterkt. De 

vernieuwing realiseert daarom een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning van 

jeugdhulp. Daarmee wordt ook het financieel perspectief (bezuiniging) gerealiseerd.  

In het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2014-2018 “Samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-

Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp” is opgenomen dat jeugdhulp op een andere manier 

vorm moet worden gegeven. Daarbij is het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp voor jeugdigen en 

hun ouder(s)/verzorger(s), met behulp van innovatie in zorgvormen en voor minder geld, een 

belangrijk uitgangspunt.  



Deze subsidieregeling heeft tot doel om de realisatie van de drieledige doelstelling van de innovatie 

jeugdhulp te steunen. Deze doelstelling bestaat uit:  

a. een verschuiving naar preventie, inzet van eigen kracht en ontzorging;  

b. efficiëntere en effectievere jeugdhulp;  

c. de realisatie van organisatie-overstijgende innovatie (samenwerking tussen meerdere 

(jeugdhulp)partners en/of een leereffect voor andere (jeugdhulp)instellingen. 

 

Artikel 2  

 

Doel van de beleidsregel 

Deze beleidsregel richt zich met name op de eerste doelstelling van de innovatie jeugdhulp, namelijk 

de verschuiving naar preventie, inzet van eigen kracht en ontzorging. 

Met deze beleidsregel willen we inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de 

gemeente Eijsden-Margraten in staat stellen om voorstellen in te dienen die gericht zijn op  

- het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en jongeren 

- het versterken van de  pedagogische vaardigheden van ouders/verzorgers 

- het versterken van de pedagogische vaardigheden van personen en organisaties die vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid bij kinderen betrokken zijn 

- het samenspel van professional en vrijwillige inzet/informele zorg 

- het ontsluiten van regulier aanbod voor kinderen met beperkingen 

 

Artikel 3 

 

Doelgroep van de beleidsregel 

 

- burgers en verenigingen van Eijsden-Margraten 
- maatschappelijke organisaties met Eijsden-Margraten als werkgebied 

 

Artikel 4  

Uitgesloten doelgroepen 

Voor dienstverleners met een Dienstverlenersovereenkomst (DVO) geldt dat ze geen aanvraag 

kunnen doen. Vanwege de doelstelling ‘samenspel professional en vrijwillige inzet/informele zorg’ 

kunnen zij wel participeren in een project (als co-financierder), maar kunnen ze geen aanvrager zijn. 

Zij zijn gefaciliteerd door de “subsidieregeling innovatie niet-vrij toegankelijke jeugdhulp 2015 Zuid-

Limburg”. 

Artikel 5  

Vereisten aan de aanvrager 

De aanvrager kan voor eenmalige financiële ondersteuning in aanmerking komen indien aan één of 

meerdere van de onderstaande vereisten qua doelgroep én aan een of meer van de onderstaande 

vereisten qua uitgangspunten is voldaan: 

doelgroep: 

- de activiteit is gericht op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van 

kinderen en jongeren; 



- de activiteit is gericht op het versterken van de  pedagogische vaardigheden van 

ouders/verzorgers; 

- de activiteit is gericht op het versterken van de pedagogische vaardigheden van personen en 

organisaties die vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij kinderen betrokken zijn; 

- de activiteit is gericht op het samenspel van professional en vrijwillige inzet/informele zorg; 

- de activiteit is gericht op het ontsluiten van regulier aanbod voor kinderen met beperkingen. 

uitgangspunten: 

- de activiteit is vernieuwend (innovatief) en anders dan reeds bestaand regulier aanbod; 

- de activiteit sluit aan bij wensen en behoeften van inwoners of van een specifieke doelgroep; 

- de activiteit is toegankelijk voor inwoners of een specifieke doelgroep geredeneerd vanuit 

niveau, fysieke bereikbaarheid en kosten; 

- de activiteit wordt dichtbij in wijk of kern georganiseerd; 

 

Artikel 6  

Indienen aanvraag 

1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten. 

2. De aanvraag geschiedt aan de hand van een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 

aanvraagformulier (bijlage 1) met verzending naar het op het formulier aangegeven adres (college 

van Burgemeester en Wethouders van gemeente Eijsden-Margraten, t.a.v. Marjolein Nicolaes, 

postbus 10, 6269 ZG Margraten) of door digitale verzending naar marjoleinnicolaes@eijsden-

margraten.nl. 

3. De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot 14 

augustus 2015. Bij verzending per post is de ontvangststempel van de gemeente Eijsden-

Margraten hierbij bepalend. 

4. Subsidieaanvragen die na het verstrijken van de in het derde lid vermelde termijn zijn ontvangen, 

worden niet in behandeling genomen wegens het overschrijden van deze termijn. 

5. Het college van Burgemeester en Wethouders beslist acht weken na verstrijken van geldend 

termijn van dit artikel, derde lid, tot het verstrekken van een voorschot aan de aanvrager.  

 

Artikel 7  

Hoogte van de financiële ondersteuning 

- Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-. 

- Per activiteit kan eenmalig maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. 

- Als een DVO
1
-partner, commercieel bedrijf of maatschappelijke partner(s) betrokken is bij het 

project, is cofinanciering vereist. 

- De financiële ondersteuning kan ook geschieden in aanvulling op andere, geen gemeentelijke, 

subsidies voor dezelfde activiteit. Er dient dan aangetoond te worden dat aanvulling 

noodzakelijk is aan de hand van een eerdere aanvraag. 

 

Artikel 8 

Niet-subsidiabele kosten 

De volgende kosten komen niet voor subsidie op basis van deze regeling in aanmerking: 

1. Alle vormen van exploitatiekosten, die zijn gerelateerd aan gebouwen en systemen; 

2. Kosten van onderhoud of verbouwing van gebouwen en inventaris; 

                                                           
1
 Aanbieder met een dienstverleningsovereenkomst 
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3. Frictiekosten, als gevolg van de transformatie; 

4. Accountantskosten en 

5. Onvoorziene kosten. 

 

Artikel 9  

Subsidievaststelling en verantwoording 

1. De aanvrager dient uiterlijk 1 oktober 2016 de resultaten van het project aan de 

gemeente Eijsden-Margraten te overleggen volgens een inhoudelijk verslag met 

financiële overzicht alsmede een overzicht van de uitgevoerde activiteiten met het 

verzoek een aanvraag tot subsidievaststelling. 

2. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt binnen 12 weken na ontvangst 

van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie definitief vast. 

 

Artikel 10  

Hardheidsclausule 

In bijzondere gevallen kan het college ten gunste van de aanbieder afwijken van bepalingen in deze 

beleidsregel, als de toepassing van de beleidsregel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. 

Artikel 11  

Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel 

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2015 na bekendmaking in het 

gemeenteblad. 

2. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de subsidieaanvragen die binnen de termijn als bedoeld in 

artikel 6,  derde lid zijn ingediend en ten aanzien van die aanvragen genomen 

besluiten. 

3. De activiteiten in het kader van deze beleidsregel dienen uiterlijk 1 juli 2016 

gerealiseerd te zijn.  

4. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel 

ondersteuningsmogelijkheden Jeugd 2015 Eijsden-Margraten”. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-

Margraten, 

M. Severijns D.A.M. Akkermans 

  

Secretaris Burgemeester 

 

 

Vastgesteld op 26-05-2015 

Gepubliceerd op 10-06-2015 



 

Aanvraagformulier ‘Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden 

Jeugd 2015 Eijsden-Margraten’ 

Gegevens van de aanvrager    

   

Visie en doelstellingen van de aanvrager   

   

Naam van de activiteit   

Periode van de activiteit   

Doelgroep van de activiteit   

   

Bereik van de activiteit   

   

Beoogde locatie   

  

Doelstelling en beoogde effecten van de 
activiteit 
 

 

  

Betrokken partners  

  

Waarborgen voor structurele borging van 
de activiteit 

 



  

Wijze van financiering van de activiteit 
(incl. co-financiering) incl. 
gespecificeerde begroting 

 

  

Overige zaken die van belang zijn bij de 
aanvraag 

 

  

Datum  Ondertekening 

  

 


