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B&W-besluit   01-03-2016 

Raadscommissie  16-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9c 

 

Onderwerp:  

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2015 Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Hillegom. 

2. In te stemmen met de voortzetting van deelname aan het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds na 1 september 2016 voor een periode van 24 maanden.  

 

 

Bestaand kader:  

Participatiewet 

Raadsbesluit 5982 van 17 september 2015 

 

Doelstelling:  

Kinderen die in een (gezins)situatie op of net boven het sociaal minimum opgroeien 

in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten 

door middel van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. 

 

 

Inleiding: 

Op 17 september 2015 heeft uw raad een besluit genomen over de uitwerking van 

het armoedebeleid. Naast het instellen van een Noodfonds en het beschikbaar stellen 

van een subsidiebudget voor activiteiten gericht op preventie van armoede, besloot u 

in te stemmen met het collegebesluit van 7 juli 2015 om -bij wijze van pilot- voor  de 

periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016 deel te nemen aan het 

Jeugdsportfonds en het  Jeugdcultuurfonds. U heeft daarvoor een budget van 

respectievelijk € 25.000 en € 10.000 beschikbaar gesteld. 

Daarbij heeft u besloten in januari 2016 de resultaten van deelname in beide fondsen 

te evalueren om op basis daarvan een besluit te kunnen nemen over voortzetting van 

deelname vanaf 1 september 2016 voor een periode van 2 jaar.  
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Argumenten: 

1. De door Stichting Jeugdsportfonds en Stichting Jeugdcultuurfonds aangeleverde  

jaarrapportage 2015 geeft een goed beeld van het functioneren en de resultaten 

van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Hillegom over de laatste 4 maanden 

van 2015. Op grond van deze jaarrapportage stellen wij nu voor om deelname aan 

de beide fondsen voort te zetten voor een periode van 24 maanden. 

2.Beide fondsen voorzien in een behoefte.  

Er zijn 69 aanvragen ingediend en gehonoreerd. Het gaat om 60 aanvragen voor 

sport en 9 voor cultuur. Met in totaal 37 aanvragen zijn “voetbal“ en 

“diplomazwemmen”  veruit het meest populair. Het geraamde budget is vooralsnog 

voldoende. 

 

Financiële dekking: 

De kosten van deelname aan de fondsen zijn opgenomen in de begroting en blijven 

binnen het geraamde budget. 

 

Participatie: 

Het armoedebeleid is op basis van de input van de raadsbijeenkomst van 25 maart 

2015 geformuleerd. 

 

Urgentie: 

Voor een goed aansluitende  voortzetting van deelname aan de fondsen na 1 

september 2016, is besluitvorming in het eerste kwartaal van 2016 gewenst.  

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Jaarrapportage Hillegom 2015 Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@Hillegom.nl, tel.nr. 0252 - 537241. 
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Onderwerp: 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2015 Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds Hillegom. 

2. In te stemmen met de voortzetting van deelname aan het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds na 1 september 2016 voor een periode van 24 maanden.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 

 


