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Onderwerp 
Inzet reserve participatiebudget voor jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
 
Gevraagd besluit 

1. Een extra bedrag ad. € 32.000 inzetten voor het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds in 
2016. 

2. Dit bedrag dekken door een onttrekking uit de reserve participatiebudget in 2016 ad. € 
32.000,- 

3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds stelt financiële middelen beschikbaar voor jongeren t/m 18 
jaar waarvan de ouders een inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum. In 
Tynaarlo wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op het jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds. Ondanks de middelen vanuit het meedoenbeleid en de armoedegelden ontstaat er 
een financieel tekort. Zodra de middelen voor de gemeente Tynaarlo op zijn, komen kinderen op een 
wachtlijst. 
 
Voor het jeugdsportfonds wordt verwacht dat het aantal aanvragen in 2016 sterk zal blijven toenemen 
en wordt uitgegaan van een verwacht tekort van € 30.000,-. Voor het jeugdcultuurfonds wordt een 
tekort verwacht van  
€ 2.000,-. 
De gemeente heeft nog een reserve beschikbaar ten behoeve van participatie. Voorgesteld wordt een 
deel van deze reserve in te zetten voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds zodat de 
aanvragen in 2016 gehonoreerd kunnen worden. 
 
Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds leveren een grote bijdrage aan het vergroten van de sport- 
en cultuurparticipatie van doelgroepen waarbij sprake is van een minimum inkomen. Daarmee bieden 
de fondsen kinderen de mogelijkheid om uit een sociaal isolement te treden. Jeugdigen krijgen de 
kans om te participeren en daardoor te integreren. Deelname aan georganiseerde sport- en 
cultuuractiviteiten heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling en het eigen maken van sociale 
vaardigheden van jongeren. Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds dragen in grote mate bij aan 
preventie.  
 
Daarnaast draagt het doel van het fonds om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen bij aan onze 
visie van het sociaal domein: 



‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar 
hebben. Mensen realiseren hun kansen en ontplooiing vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en 
kunnen dat geheel of grotendeels zelf. Waar het niet lukt, organiseren we als gemeente een 
vangnet’(Wmo kadernota Kansrijk Leven 2013-2016 gemeente Tynaarlo).  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In 2015 is het aantal aanvragen voor het jeugdsportfonds sterk toegenomen. Voor 2016 wordt 
verwacht dat het aantal  aanvragen sterk zal blijven toenemen. De oorzaken van de verwachte stijging 
in de periode vanaf 2016 zijn: 

- Inzet sport t.b.v. de transformatie in het sociale domein 
In lijn met het op 9 juni 2015 vastgestelde visiedocument sport en bewegen in het sociale domein, 
wordt sport zeer gericht ingezet voor doelgroepen uit het sociale domein. Binnen de context van 
het primair onderwijs worden kinderen gescreend op sportdeelname/het hebben van 
zwemdiploma’s. Met de ouders van  bovenbouwleerlingen zonder diploma’s/sportdeelname wordt 
contact gezocht. Samen met hen wordt gekeken naar de oorzaak hiervan en wordt een oplossing 
gezocht. Waar het gebrek aan diploma’s/sportdeelname is ingegeven door financiële beperkingen, 
wordt een beroep gedaan op het jeugdsportfonds. 
- Toegenomen sportdeelname asielzoekerskinderen 
In samenwerking met stichting Jade wordt gewerkt aan de sportdeelname van 
asielzoekerskinderen. Het gaat hier voor een groot deel om het behalen van een zwemdiploma. 
Daarnaast is het voor de integratie van deze kinderen van grote waarde dat ze (doorgaans na het 
behalen van hun zwemdiploma)  lid kunnen worden van een sportvereniging. 
Ook los van stichting Jade neemt de deelname van asielzoekerskinderen aan het jeugdsportfonds 
toe. Vaak gaat dit in samenwerking met vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Het 
is aannemelijk dat de toestroom van deze doelgroep sterk toeneemt. 
- Grotere bekendheid jeugdsportfonds 
Door investering in het netwerk de afgelopen jaren is de bekendheid van het jeugdsportfonds 
toegenomen en daarmee ook het aantal aanvragen. Doorverwijzers uit het netwerk zijn onder 
meer de combinatiefunctionarissen sport, sportverenigingen, jeugdzorg en vrijwilligers van bv 
VNN en Trias.   

 
Wat ging er aan vooraf 
Vanaf 2013 krijgt de gemeente extra financiële middelen vanuit het rijk voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. De raad heeft op 10 december 2013 besloten in 2014 en 2015 een deel hiervan 
in te zetten voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Op 24 november 2015 heeft de raad 
besloten ook in 2016 geld beschikbaar te stellen voor beide fondsen. Ondanks deze middelen 
verwachten we een groot financieel tekort.  
 
Op 9 juni 2015 is het visiedocument ‘Sport en Bewegen in het sociale domein’ door de raad 
vastgesteld. Hiermee wordt ingestemd de komende jaren extra in te zetten op sport en bewegen en 
wordt dit gericht ingezet voor de aanpak van maatschappelijke problemen. Eén van de 
uitvoeringspunten die in het visiedocument wordt beschreven is het jeugdsportfonds. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Wanneer wordt ingestemd met het voorstel om de reserve participatie in te zetten voor het 
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen de aanvragen in 2016 gehonoreerd worden. Op deze 
manier is het verwachte tekort voor 2016 gedekt. Hiermee is het verwachte tekort vanaf 2017 nog niet 
opgelost. In 2016 zal worden gekeken naar een dekkingsvoorstel voor 2017 en verder. 
 
Wanneer er geen extra middelen beschikbaar komen voor het jeugdsportfonds, kunnen er naar 
verwachting vanaf mei 2016 geen verstrekkingen meer worden gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De gemeente heeft een reserve beschikbaar ten behoeve van participatie. Deze reserve is bestemd 
om inburgeringslasten af te dekken. Op dit moment bedraagt de reserve € 74.580,-, waarvan  
€ 30.000,- wordt ingezet voor Museum de Buitenplaats (zie begroting 2016). 
Voorgesteld wordt om in 2016 € 32.000,- vanuit deze reserve in te zetten voor het jeugdsportfonds (€ 
30.000) en jeugdcultuurfonds (€ 2.000). Deze reserve komt in aanmerking omdat een toenemende 
aantal asielkinderen een beroep doen op beide fondsen en sport en cultuur de integratie bevordert.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

 


