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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

20 december 2016 

214283 

Openbaar 

De heer drs. G. Struik, wethouder 

Overeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 2017 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het college heeft besloten voor 2017 een overeenkomst af te sluiten met het Jeugdsportfonds tot 

een bedrag van € 55.000.- 

Het college heeft besloten voor 2017 een overeenkomst af te sluiten met het Jeugdcultuurfonds tot 

een bedrag van € 16.000,-. 

 

2. Inleiding 

Tot 31 december 2016 hadden de afzonderlijke gemeenten een overeenkomst met het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze overeenkomsten hadden als doel kinderen uit 

gezinnen met een minimuminkomen te kunnen laten sporten of deel te laten nemen aan culturele 

activiteiten. Voor 2016 was een bedrag van € 32.000,- voor het Jeugdsportfonds en € 14.000,- voor 

het Jeugdcultuurfonds beschikbaar gesteld door de gemeenten.  Omdat de contracten aflopen 

moeten er nieuwe worden opgesteld voor de gemeente Gooise Meren. Behalve dat we nieuwe 

contracten moeten afsluiten stelt de  staatssecretaris structureel extra middelen beschikbaar voor 

armoedebestrijding onder kinderen (kamerbrief van 20 september 2016) ter voorkoming van 

sociale uitsluiting.  Sociale uitsluiting vindt plaats in verschillende domeinen die van belang zijn 

voor de ontwikkeling van het kind zoals onderwijs, cultuur en sociale contacten. Om sociale 

uitsluiting tegen te gaan is een integrale aanpak en intensieve samenwerking met relevante 

partijen van belang, w.o. het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De structurele extra 

middelen mogen het bestaande beleid niet verdringen dat wil zeggen dat de huidige inzet van 

middelen onverminderd wordt voortgezet en dat de extra middelen als aanvullende impuls zijn. 

 

3. Kernboodschap 

Een van de speerpunten uit de Programmabegroting 2017-2020 is het tegengaan van armoede en 

sociaal isolement. Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, staan vaak aan de zijlijn. Zij 

nemen minder vaak deel aan sport- of culturele activiteiten, verjaardagsfeestjes, schoolreisjes en 

dergelijke. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind en 

vergroten de kans op achterstand en ongelijkheid. Door het afsluiten van een nieuwe 

overeenkomst met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit een 

minimahuishouden deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten en krijgen zij de kans om mee te 

doen. 

 

4. Consequenties 

Voor 2017 is het uitgangspunt dat er  minimaal 220 kinderen respectievelijk 35 kinderen 

participeren.  Het uitgangspunt van minimaal 220 kinderen voor het Jeugdsportfonds en 35 voor 

het Jeugdcultuurfonds is een schatting. De verwachting is dat dit aantal zeker gehaald zal worden 

en zelfs zal worden overschreden. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (provincie Noord-

Holland) verwacht namelijk een tweede coördinator in te kunnen zetten , zodat meer intermediairs 

bezocht kunnen worden om beide fondsen te promoten. Het  aanmelden bij de fondsen kan niet 
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door ouders zelf worden gedaan maar loopt via intermediairs (scholen, CJG,  etc.). Uit gegevens 

van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds blijkt dat binnen de gemeente Gooise Meren de 

scholen weinig tot geen kinderen aanmelden. Het gros van de aanmeldingen komt via het CJG. Als 

meer intermediairs kinderen gaan aanmelden dan verwacht, kan dit een risico opleveren, namelijk 

dat het budget niet toereikend is. 

 

5. Communicatie 

Door middel van een persbericht zal worden uitgedragen dat de gemeente Gooise Meren een 

gedeelte van de structurele middelen besteedt aan het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.  Ook op 

de gemeentepagina zal hieraan aandacht worden besteed.  Voor de doelgroep zelf behoeft geen 

extra communicatie, er verandert niets ten opzichte van de huidige overeenkomsten. 

 

6. Vervolg 

Een evaluatie vindt plaats in oktober 2017 om verlenging van het contract te beoordelen en de 

daarbij behorende financiële middelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


