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1. Het college besluit subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het jongerenwerk van Haarlem
Effect in Delftwijk een bedrag van € 112.400,=; voor de uitvoering van het additionele
jongerenwerk van Haarlem Effect in Zuidwest een bedrag van € 31.680,= en voor de uitvoering
van het jongerenwerk van Youth for Christ in Noord, Oost en Schalkwijk een bedrag van €
24.500,=;

2. De kosten van het besluit bedragen € 168.580,=, de baten van het besluit bedragen € 0,=. Het
besluit wordt gedekt binnen programma 4;

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving.

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur Dhr. A.H. ArendsOplegvel

Collegebesluit Telefoon 5113477
E-mail: arendsf@haarlem.nl

STZ/JOS Reg.nr. 2010/407790
GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
Subsidie 2010 aanvullend jongerenwerk Haarlem Effect, Youth
for Christ

B & W-vergadering van 22 februari
2011

DOEL: Besluiten
Dit besluit behoort tot de gemandateerde beslissingsbevoegdheid van het college, op grond van de
Algemene Subsidieverordening.

In de toekomst moet voorkomen worden dat er subsidies worden uitbetaald of verleend voordat hierover
een bestuurlijk besluit is genomen.
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Onderwerp: Subsidie 2010 aanvullend jongerenwerk Haarlem Effect, Youth for
Christ
Reg. Nummer: 2010/407790

1. Inleiding
In dit besluit gaat het om de bekostiging van drie jongerenwerk activiteiten in 2010.

a. Het jongerenwerk van Haarlem Effect in Delftwijk;
b. Het jongerenwerk van Youth for Christ in Noord, Oost en Schalkwijk;
c. Extra jongerenwerk in Haarlem Zuidwest.

Het jongerenwerk van Delftwijk City is een activiteit die uit het wijkcontract
Delftwijk (2008) is ontstaan. Na een positieve evaluatie in het kader van het
wijkcontract en na honorering van een motie over de permanente huisvesting van
het jongerenwerk van onder meer Delftwijk City (BG/040, d.d. 3-11-2008) is er
vervolg huisvesting tot stand gebracht in Delftwijk. In dit besluit gaat het om de
subsidie voor de uitvoeringskosten van 2010.
Het jongerenwerk van Youth for Christ wordt uitgevoerd in Noord, Oost en
Boerhaavewijk. Hier worden in overleg met o.m. buurt- en jongerenwerkpartners
activiteiten uitgevoerd.
Extra jongerenwerk Haarlem Zuidwest wordt ingezet als middel om het gedrag van
jongeren in positieve richting te beïnvloeden en om overlast te voorkomen. Van
2007 tot en met 2009 zijn er Grotestedebeleid middelen ingezet ten behoeve van de
vrije tijdsbegeleiding van een overlastgevende jeugdgroep. Vanwege de goede
resultaten (verbetering leefbaarheid, preventie) is deze werkwijze in 2010
voortgezet.

De bedoeling is om de besluiten over deze projecten op te nemen in de ‘nota
meerjarenplan jongerenwerk’. Besluitvorming over deze nota wordt begin 2011
verwacht. De projecten werden tot en met 2009 bekostigd uit Grotestedenbeleid
gelden. Voor 2010 is er binnen de begroting van Stadszaken in programma vier
“jeugd- en jongerenbeleid” ruimte vrijgemaakt om de bekostiging van deze drie
projecten te regelen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het

jongerenwerk van Haarlem Effect in Delftwijk een bedrag van € 112.400,=;
voor de uitvoering van het additionele jongerenwerk van Haarlem Effect in
Zuidwest een bedrag van € 31.680,= en voor de uitvoering van het
jongerenwerk van Youth for Christ in Noord, Oost en Schalkwijk een
bedrag van € 24.500,=;

2. De kosten van het besluit bedragen € 168.580,=, de baten van het besluit
bedragen € 0,=. Het besluit wordt voor € 144.080,= gedekt uit programma
4, product 2412/4756/1000 en voor € 24.500,= uit programma 4, product
2412/4756/1000;

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Via locatiegebonden en ambulant jongerenwerk worden risicojongeren bereikt en in
kaart gebracht. Jongeren worden aangemoedigd en begeleidt hun talenten en
mogelijkheden verder te ontwikkelen en benutten. Daarnaast wordt de overlast die
zij zouden kunnen veroorzaken in de openbare ruimte voorkomen.
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4. Argumenten
De uitvoering van dit jongerenwerk past geheel in het integraal jeugdbeleid. De
uitvoering leidt tot het bereiken van doelen op het gebied van

 Kwaliteitsverbetering op het gebied van sociaal-cultureel werk;
 Participatie van jongeren door een activerende, vraaggerichte en zinvolle

vrije tijdsbesteding;
 Vroegtijdige signalering en preventie van risico’s
 De focus op diverse buurten leidt tot een meer gerichte en efficiënte inzet

van het jongerenwerk, daar waar dit het meeste nodig is.

5. Financiële paragraaf
In de begroting van programma vier is voldoende ruimte voor financiering van deze
jongerenwerkactiviteiten.
a. Delftwijk City (Haarlem Effect)

Uitvoerend jongerenwerk (meidenwerk, ambulant jongerenwerk alsmede
activiteitenkosten en trainingen) voor in totaal € 124.935,=. Uit het
prestatieplan Haarlem Effect 2010 is al € 12.537,= gefinancierd. In dit
besluit gaat het om het resterende bedrag van € 112.400,=.

b. Jongerenwerk Zuidwest (Haarlem Effect)
Het gaat hier om 12 uur ambulant jongerenwerk per week van april tot en
met december 2010 ten behoeve van stadsdeel Zuidwest, in totaal €
31.680,=.

c. Jongerenwerk diverse buurten (Youth for Christ)
Uitgevoerd zijn 12,5 effectieve contacturen per week in Noord, Oost en
Schalkwijk. Totale kosten € 91.560,=. Gemeentelijke bijdrage is
€ 24.500,=.

Totaaloverzicht 2010
a. Delftwijk City (Haarlem Effect) € 112.400,=
b. Jongerenwerk Zuidwest (Haarlem Effect) € 31.400,=
c. Jongerenwerk diverse buurten (Youth for Christ) € 24.500,=
Totaal € 168.580,=

6. Kanttekeningen
Het gaat hier om activiteiten uit 2010. De bijdragen van in totaal € 168.580,=
genoemd in de financiële paragraaf (zie 5.) zijn al voorlopig beschikt aan
respectievelijk Haarlem Effect en Youth for Christ. In maart 2011 wordt de nota
jongerenwerk verwacht. In deze toekomstgerichte nota wordt geregeld in hoeverre
deze projecten een vervolg kunnen krijgen in de (nabije) toekomst.

7. Uitvoering
De subsidiering van de hier behandelde projecten zal worden betrokken in de
gemeentelijke nota jongerenwerk.

Het college van burgemeester en wethouders
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