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1. Kennisnemen van
Het verlengen van de overeenkomst Jeugdfonds Cultuur en Sport

2. Inleiding
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is ingesteld om kinderen uit minimagezinnen te 
kunnen laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Kinderen uit gezinnen 
met een minimuminkomen staan vaak aan de zijlijn. Zij nemen minder vaak deel 
aan sport- of culturele activiteiten. 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 deze overeenkomst kunnen 
kinderen de kans krijgen om mee te doen. 

3. Kernboodschap
Het huidige contract met het Jeugdfonds liep af per 31 december 2022. Navraag 
bij het fonds leert dat er in de vorige contractperiode (2022) 215 
sportaanvragen en 32 aanvragen voor cultuur zijn goedgekeurd. Door de 
overeenkomst te verlengen krijgen kinderen uit gezinnen met een 
minimuminkomen de kans deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten. 

4. Consequenties
Het college heeft voor 2023 een bedrag van € 120.000 beschikbaar gesteld voor 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

5. Communicatie en participatie
Op de gemeentepagina zal worden uitgedragen dat de gemeente middelen 
besteedt aan het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Via de nieuwsbrief van de 
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein zal er aandacht worden besteed aan deze 
regelingen en de manier waarop dit kan worden aangevraagd. Voor de nieuwe 
minimagezinnen wordt er extra communicatie ingezet om deze doelgroep op de 
hoogte te brengen van deze regeling. 

6. Vervolg
De nieuwe overeenkomst met het Jeugdfonds sport en cultuur wordt afgesloten 
voor de periode van één jaar. In de loop van 2023 vindt er een herijking van het 
minimabeleid plaats (o.a. door het uitvoeren van een armoedemonitor). Bij een 
verlenging van de samenwerking vanaf 1 januari 2024 kan met de resultaten 
van de evaluatie  rekening worden gehouden.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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