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Onderwerp: Beschikking subsidie uniform deel 2017

Geachte mevrouw Kuiper,
Op 26 juni heeft u bestuurlijk overleg gehad met wethouder Berends over uw subsidieverzoek voor de
Jeugdgezondheidszorg 2017 in onze gemeente.
Aanleiding voor dit gesprek is de hoogte van het subsidiebedrag voor zowel het uniform deel als het
maatwerk deel. Dit is (veel) hoger dan de jaren ervoor. De onderbouwing die daarbij door ICARE JGZ
gegeven is leidde voor de gemeente (nog) niet tot het gewenste resultaat.
In het overleg hebben wij afgesproken om ambtelijk met elkaar de dienstverlening te bespreken in
concrete zin: wat zijn de verachtingen over en weer, welke opdracht geeft de gemeente aan ICARE JGZ,
wat kan ICARE JGZ bieden wat betekent dit financieel. Dit jaar gebruiken we om alles goed neer te
zetten zodat in 2018 voor beide partijen duidelijk wat kan worden verwacht.
Wanneer we er niet uitkomen met elkaar, dan volgt opnieuw bestuurlijk overleg over de consequenties
hiervan.
Voor 2017 heeft onze raad daarom besloten om het benodigde budget voor het uniforme deel toe te
kennen. Op die manier komt de dienstverlening van 2017 niet in het gedrang en geeft het tijd om met
elkaar duidelijke en heldere afspraken te maken voor de toekomst.
Op 20 juni heeft u een beschikking ontvangen waarin staat aangegeven dat voor het uniforme deel u een
budget ontvangt van € 380.644,24 (per abuis is in de brief aangegeven € 377.249,-) In uw
subsidieverzoek vraagt u om een subsidiebudget van € 422.508,-. U ontvangt daarmee nog een
aanvullend budget van € 41. 863,76
Voor het maatwerkdeel heeft ons college een budget beschikbaar gesteld van € 13.635,63 ( per abuis is
in de brief aangegeven € 13.514,-: totaal bedrag in de brief is wel juist). Afhankelijk van de afspraken die
we met elkaar gaan maken wordt duidelijk in hoeverre aanpassingen op dit budget nodig zijn.
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Subsidie verantwoording
Uiterlijk 1 mei 2018 ontvangen wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2017. De aanvraag tot
vaststelling bevat:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht;
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of
jaarrekening);
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
d. een accountantsverklaring.
Het bedrag van € 41.863,76 zal worden overgemaakt op rekeningnummer NL74INGB0005301096 t.n.v.
St. ICARE JGZ o.v.v. aanvullende subsidie ICARE JGZ 2017 gemeente Tynaarlo.
Bezwaar
Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze
briefbezwaar indienen bij ons college.
Vragen
Mocht u vragen hebben over deze brief, neemt u dan contact op met mevrouw Kuiper, team Mens en
Maatschappij via e.kuiper@tynaarlo.nl of telefoonnummer 0592- 266 863.
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