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ONDERWERP
Besluiten om voor 2 jaar subsidie voor in totaal maximaal 33.600,- euro te verlenen aan het pilot
project Kamers met Uitzicht.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Vanuit een multidisciplinair overleg over preventief jeugdbeleid tussen gemeente en partners eind
2012 is naar voren gekomen dat er in Weert behoefte is aan een laagdrempelige begeleide
woonvoorziening voor jongeren. Jongeren die vastlopen vanwege problemen in hun thuissituatie of
persoonlijke problemen en behoefte hebben aan een eigen woning en een lichte vorm van
coachende begeleiding.
PROBLEEMSTELLING
Na rondvraag bij de partners in Weert waren er 7 jongeren die direct in aanmerking zouden komen
voor een dergelijke voorziening. De verwachting is dat er veel animo is wanneer het netwerk actief
wordt geïnformeerd. Op dit moment is er in Weert geen passende oplossing voor deze groep.
Aanmeldingen komen vanuit de hoek van Jongerenwerk, VO-MBO scholen, CJG, gemeentelijke
diensten (RMC/WIZ), hulpverleningspartners en UWV.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Vanuit bovenstaande vaststelling is er door Punt Welzijn en Wonen Limburg begin 2013 het
projectvoorstel (ligt ter inzage) Kamers Met Uitzicht voorgelegd aan de gemeente Weert.
Kamers met Uitzicht is een landelijke stichting met de pijlers:

Wonen

Leren

Werken

Coachen
Het concept Kamers met Uitzicht wordt in Nederland en in het buitenland, onder andere in
Engeland, met succes uitgevoerd.
Het project komt neer op een betaalbare woning voor een groep perspectiefvolle jongeren die door
hun situatie belemmerd worden in hun ontwikkeling. Door een eigen woning worden onder andere
belemmeringen uit de thuissituatie weggenomen. Met de begeleiding krijgen ze een steuntje in de
rug om te komen tot zelfstandig functioneren in de maatschappij. Deze jongeren zitten op school of
zijn aan het werk en willen werken aan hun toekomst.
Te verwachten resultaten

deelnemende jongeren hebben de vaardigheden om op eigen benen te kunnen staan.
Vaardigheden op het terrein van wonen, leren, werken en zelfredzaamheid

deelnemende jongeren kunnen na een jaar uitstromen en naar een eigen woning.
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jongeren hebben een zinvolle dagbesteding van leren of werken en vrijetijdsbesteding en
zijn in staat zelfstandig te wonen.

Kamers met Uitzicht is een voorziening die past binnen de kaders van preventief jeugdbeleid van
de gemeente Weert. Iedere jongere die met relatief lichte begeleiding ‘binnenboord’ gehouden kan
worden maakt in een later stadium minder of geen aanspraak op zwaardere zorg en voorzieningen.
De opzet van Kamers met Uitzicht in Weert gaat uit van jongeren in de categorie ‘lichte doelgroep’.
Het is de bedoeling dat het project als pilot van 2 jaar gaat starten met 5 kamers, beschikbaar
gesteld door Wonen Limburg. De organisatie zal getrokken worden door Wonen Limburg en Punt
Welzijn. Wonen Limburg gaat het project in Weert gebruiken als businesscase voor de
ontwikkeling van een standaard projectplan, zodat de uitrol van volgende projecten in hun
werkgebied op eenzelfde manier worden benaderd. De begeleiding van de jongeren zal door Punt
Welzijn worden uitgevoerd.
Het advies is om als gemeente het project te ondersteunen in de organisatie en de financiering.
Wat betreft de organisatie betekent dit dat we als gemeente participeren in de stuurgroep van het
project. Rondom de financiering is er naast de bijdragen vanuit de jongeren zelf, Wonen Limburg
en Punt Welzijn (inzet vanuit regulier jongerenwerk) een bijdrage van de gemeente Weert
noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen.
De totale jaarlijkse kosten bedragen 47.800,- euro. Voor een sluitende exploitatie is een subsidie
van 16.800,- euro nodig. Voor de duur van de pilot, 2 jaar, betekent dit een totaal
subsidiebedrag van 33.600,- euro.
Om het project financieel te ondersteunen stellen wij voor om de benodigde subsidie vanuit de
reserve ‘sociaal maatschappelijke doeleinden’ beschikbaar te stellen.
Gelet op de door uw raad vastgestelde criteria komt dit project in aanmerking voor subsidie vanuit
deze reserve. Het verzoek voldoet namelijk aan:

beleidsveld: WMO

doelgroep jongeren van 0-23

een experimentele projectmatige inzet
De gemeente zal participeren in de stuurgroep van het project.
COMMUNICATIE
De communicatie richting het werkveld gebeurt op basis van bestaande netwerken en overleggen.
De communicatie richting de doelgroep gebeurt via professionals, organisaties en instellingen die
met deze doelgroep werken, denk aan het jongerenwerk, CJG, scholen en instanties.
EVALUATIE
Het project wordt na de pilotfase van 2 jaar geëvalueerd. In deze fase wordt beoordeeld of het
project voldoende opbrengsten heeft ten aanzien van de doelstellingen met de jongeren en hoe de
samenwerking is verlopen.

ADVIES RAADSCOMMISSIE



Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De PvdA heeft een aantal kritische vragen en vraagt zich af of het project
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betekent dat voorgesorteerd wordt op het jeugdbeleid dat richting gemeenten
komt. Het is geen groot bedrag en de PvdA heeft geen moeite met de
bekostiging. De PvdA wil het voorstel nog bespreken binnen de fractie. Het stuk
zal echter als hamerstuk naar de raad gaan en wordt mogelijk nog door de PvdA
geagendeerd als bespreekstuk. D66 geeft aan het een mooi initiatief te vinden
maar vraagt waar het geplaatst wordt. Het CDA gaat akkoord met subsidie voor
2 jaar. Het is een goed project, de groep is beperkt en de selectie is streng maar
is in sterke mate afhankelijk van degene die de intake doet (risico). Het CDA is
akkoord met het voorstel als hamerstuk. WL geeft aan dat het een innovatief
nieuw plan is dat gedekt kan worden uit de reserve sociaal maatschappelijke
doeleinden. WL is akkoord met het voorstel.
VOORSTEL COLLEGE
De raad adviseren om akkoord te gaan met de subsidieverstrekking voor 2 jaar aan het pilot
project Kamers met Uitzicht vanuit de reserve 'sociaal maatschappelijke doeleinden'.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

besluit:
Besluiten om voor 2 jaar subsidie voor in totaal maximaal 33.600,- euro te verlenen aan het pilot
project Kamers met Uitzicht vanuit de reserve 'sociaal maatschappelijke doeleinden'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

