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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk,
overwegende,
dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring ten behoeve
van effectieve en bij voorkeur vernieuwende initiatieven om kwetsbare jeugd in onze gemeente te
versterken. De gemeente Cuijk ernaar streeft om de omgeving van het kind zodanig in te richten dat
ieder kind een zo optimaal mogelijke kans krijgt om gezond en veilig op te groeien en talenten te
ontwikkelen op weg naar een zelfstandig leven en dat inzet van specialistische jeugdhulp
voorkomen of beperkt kan worden.
gelet op,
1
de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk (ASV) 2010 ;
2
het preventief jeugdbeleid gemeente Cuijk 2019 ;
besluit,
vast te stellen de Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd gemeente
Cuijk 2020.
Artikel 1. Begripsomschrijving
a) Preventief Jeugdbeleid gemeente Cuijk 2019;
is de beleidsopstelling van de gemeente Cuijk waarin de uitgangspunten geformuleerd worden
waarmee
de gemeente Cuijk inzet op het versterken van de opgroeiomgeving van het kind. De derde
pijler van dit beleid richt zich op de pedagogische kwaliteit van de leefwereld van het kind
buiten thuis en school/opvang om: buurt/de wijk/het sociale netwerk. Een van de twee
actiepunten binnen deze pijler is het uitzetten van een opdracht voor buitenschoolse
activiteiten en ondersteuning. De Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd is
hier de uitwerking van.
b) Kwetsbare jeugd;
Kinderen en/of jongeren tot 18 jaar met een verhoogd risico op een probleem of met een
beginnend probleem.
c) Initiatieven;
Groepsgewijze activiteiten of projecten van organisaties of verenigingen die zich inzetten om
op preventieve wijze een bijdrage te leveren aan het versterken van kwetsbare jeugd.
Artikel 2. Aanleiding
Hoewel ouders de primaire opvoeders zijn, is de sociale omgeving waarvan het gezin deel uitmaakt,
van wezenlijk belang voor de kwaliteit van opvoeding die de ouders kunnen bieden. Als gemeente
willen we faciliteren dat dat onze jeugd alle mogelijkheden krijgt om zich optimaal te ontwikkelen
en de voorwaarden scheppen waarbinnen ouders hun kinderen in makkelijke en moeilijke tijden
een goede opvoeding en veilige en stimulerende omgeving kunnen bieden. Hiermee zal de
noodzaak van interventies rondom curatie afnemen. In andere uitwerkingen van het preventief
jeugdbeleid zetten we in op de thuisomgeving, de school-/opvangomgeving en de samenwerking
tussen ketenpartners.
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Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk 2010, raadsbesluit 14-12-2009
Preventief Jeugdbeleid Gemeente Cuijk: ‘Opgroeien? Geen Probleem!’, raadsbesluit d.d. 16-9-2019
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Binnen deze uitwerking van het preventief jeugdbeleid zetten we in op het bevorderen van een
positief opvoedklimaat in de wijken en dorpen. Naast een plus op het jongerenwerk, wordt
onderhavige subsidie beschikbaar gesteld.
Artikel 3. Gewenst resultaat
Het initiatief, zoals omschreven in artikel 1c, draagt bij aan het voorkomen van specialistische
jeugdhulp voor kwetsbare jeugd. Om dit expliciet te maken, heeft het initiatief ten minste de
volgende gewenste resultaten. Van deze resultaten is bewezen dat deze bijdragen aan het
versterken van kwetsbare jeugd.
 Er is een verbinding tot stand gekomen tussen kinderen en hun omgeving, welke bijdraagt aan
de zelfredzaamheid en participatie van de kinderen in de samenleving;
 Sociale normen en positief gedrag van kinderen zijn gestimuleerd;
 Kinderen zijn in contact gekomen met volwassenen en andere kinderen die aanmoedigen en
ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden;
 Er is bijgedragen aan het vergroten van zelfvertrouwen van kinderen.
Artikel 4. Doelgroep
a) De doelgroep van het initiatief dient te zijn: kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de
gemeente Cuijk, waarbij er specifiek maar niet uitsluitend aandacht is voor het bereiken van
kwetsbare jeugd.
b) Een Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd wordt uitsluitend verstrekt aan
organisaties of verenigingen zijnde rechtspersonen, aantoonbaar actief maar niet uitsluitend
statutair gevestigd in de gemeente Cuijk.
Bij een positieve beoordeling wordt uitsluitend aan rechtspersonen de feitelijke bijdrage voor het
gehonoreerde initiatief beschikt.
Artikel 5. Voorwaarden en criteria
De Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd is bedoeld om een bijdrage te leveren
aan verenigingen of organisaties ten gunste van initiatieven (zoals bedoeld in artikel 1c) met
betrekking op de gewenste resultaten vermeld in artikel 3. Het initiatief voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. Sluit aan op gemeentelijk beleid en draagt bij aan het versterken van kwetsbare jeugd middels
de in artikel 3 omschreven gewenste resultaten;
2. Is gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar woonachtig in de gemeente Cuijk, waarbij er
specifiek maar niet uitsluitend aandacht is voor het bereiken van kwetsbare jeugd;
3. Het initiatief heeft geen professionele doeleinden en/of winstoogmerk;
Artikel 6. Aanvragen en beoordeling
- De aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagformulier op de website van gemeente
Cuijk.
- De aanvraag moet in ieder geval vergezeld zijn van:
1. Een volledige beschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
waarbij naast inhoud van het initiatief beschreven wordt hoe de doelgroep bereikt
gaat worden (promotie/communicatie/werving) en hoe de gewenste effecten
zichtbaar/meetbaar gemaakt worden.
2. Een financieringsoverzicht of begroting met betrekking tot de het initiatief.
3. Vermelding van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
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Bij een positieve evaluatie, zoals omschreven in artikel 8, is er mogelijkheid op een herhaalde
toekenning eind 2021 voor het opnieuw uitvoeren/vervolgen van het initiatief.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 12 oktober 2020 tot en met 22 november 2020, in
afwijking op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk 2010.
Aanvragen worden beoordeeld en eind 2020 al dan niet toegekend.
Voor de beoordeling of een Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare
Jeugd verkregen kan worden gelden de in deze regeling opgenomen grondslagen (art. 3 en 4)
en voorwaarden en criteria (art. 5), weigeringsgronden (art. 7) en de Algemene
Subsidieverordening 2010 gemeente Cuijk.

Artikel 7. Weigeringsgronden
Een bijdrage op grond van deze regeling wordt geweigerd indien:
1. Activiteiten reeds op een andere wijze worden gesubsidieerd, mits de activiteit qua omvang
en/of aard sterk afwijkt van het normale activiteitenpatroon.
2. Aanbod ingezet is of kan worden wordt via de toegang jeugdhulp.
3. Activiteiten al plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.
4. Activiteiten niet gericht zijn op de gemeente, niet aanwijsbaar grotendeels ten goede komen
aan de inwoners van de gemeente, dan wel niet passen binnen het beleid van de gemeente.
5. Activiteiten een commercieel doel dienen.
6. Aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken.
7. Aanvragen op andere wijze binnenkomen dan de website van gemeente Cuijk.
8. Subsidie gevraagd wordt voor exploitatiekosten.
9. Subsidie gevraagd wordt voor jubilea.
10. Door verstrekking het plafond van het budget Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare
Jeugd wordt overschreden.
Artikel 8. Verantwoording
Uiterlijk 15 november 2021 wordt er middels een verslag, mogelijk bijgestaan door foto’s of filmpjes
die een goed beeld geven van het initiatief, verantwoording afgelegd aan gemeente Cuijk.
Gemeente Cuijk mag dit (beeld)materiaal gebruiken voor communicatiedoeleinden. In het verslag
wordt genoemd:
- Hoe gewerkt is aan het voorkomen van specialistische jeugdhulp voor kwetsbare jeugd,
expliciet gemaakt door beschrijving van de inzet op de genoemde gewenste resultaten
beschreven in artikel 3;
- Wat de kwalitatieve opbrengst is op de genoemde gewenste resultaten beschreven in artikel
3;
- Wat het bereik is van het initiatief (aantal bereikte kinderen);
- Of een herhaalde toekenning voor hetzelfde initiatief gewenst en om welke reden en met
welk doel dit gewenst is.
Deze verantwoording wordt eind november 2021 beoordeeld, waarbij tevens een mogelijke
herhaalde toekenning aan de orde komt.
Artikel 9. Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, één artikel of meerdere artikelen van deze beleidsregel niet
van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de
aanvrager of bijdrageverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
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Artikel 10. Slotbepalingen
1. Deze beleidsregel treedt in werking op 12 oktober 2020.
2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken
Kwetsbare Jeugd gemeente Cuijk 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020,
burgemeester en wethouders van Cuijk,

drs. R.H.M.A. Rongen
secretaris

mr. W.A.G. Hillenaar
burgemeester
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