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Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk 

t.a.v.: de heer R. Walet 

Watergoorweg 42 A  

3861 MA  NIJKERK 

 

 

Uw brief van - Ons kenmerk 1312950 

Uw e-mailadres renger.walet@chello.nl Bijlage 2 

Datum 16 november 2022 Behandeld door L. van Vliet 

Onderwerp Begrotingssubsidie 2022-2025 

Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk 

Team Beleid Sociaal Domein 

    

Geachte heer Walet, 
 
In juni 2022 hebben wij met u prestatieafspraken gemaakt over het totaalpakket en de acht meetbaar 
te maken activiteiten in het boekjaar 2023. Middels deze brief formaliseren wij de gemaakte 
prestatieafspraken. In deze brief leest u ons besluit. 
 
Op 14 juni 2022 is er op ambtelijk niveau met u gesproken over de Begrotingssubsidie Jeugd- en 
Jongerenwerk Gemeente Nijkerk voor het jaar 2023. Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 5 oktober 2022 
heeft u bestuurlijk akkoord gekregen op de resultaatafspraken voor het jaar 2023. Deze zijn onderdeel 
van de aanpak en werkwijze van de meerjarenbegrotingssubsidie voor de jaren 2022 t/m 2025, zoals 
wij die op 14 december 2022 hebben vastgesteld.  
 
 
1. Besluit 
Wij verlenen uw organisatie één totale begrotingssubsidie voor het kalenderjaar 2023, zodat de Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk op het huidige niveau kan blijven functioneren. Hierbij is 
besloten dat alle activiteiten waarvoor u in 2022, op grond van een overeenkomst of een subsidie-
beschikking, een geldelijke bijdrage van de Gemeente Nijkerk heeft ontvangen worden meegenomen 
in de begrotingssubsidiebeschikking voor het jaar 2023. Als gevolg daarvan zijn in deze subsidie-
beschikking, naast de reguliere activiteiten ten behoeve van de “Algemeen Toegankelijke voorzieningen 
jeugd- en jongerenwerk, ook de activiteiten en werkzaamheden voor het PIT en Opgroeien in Kansrijke 
Omgeving (OKO), onder de gezamenlijke naam “PIT Gemeente Nijkerk” opgenomen. 
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Voor het jaar 2023 ontvangt u een totaalbedrag ad € 344.710,00 voor de volgende activiteiten:  
 
- Een totaalbedrag ad € 321.590,00 (t.b.v. Algemeen Toegankelijke voorzieningen) 
 Dit bedrag is verhoogd ten opzichte van het bedrag dat u in 2022 heeft ontvangen, met een 

prijspeilaanpassing van 2,6%. Tevens is het huurbedrag ad € 15.960,00 voor het jeugd- en 
jongerencentrum Chill-Out te Nijkerk in dit bedrag verdisconteerd. De nadere uitwerking van de 
activiteiten en werkzaamheden die vallen onder Algemeen toegankelijke voorzieningen jeugd- en 
jongerenwerk, volgt onder 3.1 

 
- Een totaalbedrag ad € 23.120,00 (t.b.v. Budget PIT) 

Onder het Budget PIT vallen de activiteiten t.b.v. het ontmoedigen van alcohol en drugsgebruik 
(o.a. project Opgroeien in Kanrijke omgeving), jongerenparticipatie en de inzet voor het project 
Preventie Interventie Team (PIT). De nadere uitwerking van de activiteiten en werkzaamheden 
die vallen onder het PIT Budget volgt onder 3.2.  

 
- TOTAAL VOOR HET JAAR 2023: € 344.710,00 
 
Voor de activiteiten die de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk zal verrichten verwijzen 
wij naar de notulen van het Bestuurlijk Overleg op 5 oktober 2022. Tevens hebben wij in juni en 
september 2022, in verschillende overleggen, voor acht activiteiten prestatieafspraken met u opgesteld 
en deze maken onderdeel uit van deze begrotings-subsidiebeschikking (zie bijlage 1). 
 
2.  Motivering 
De activiteiten en werkzaamheden, waarvoor u subsidie ontvangt, dragen bij aan het maatschappelijk 
effect, de gemeentelijke doelen en de speerpunten uit het jeugdprogramma: “Een kind- en gezins-
vriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023”.  
 
In het onderhavige geval zal er een begrotingssubsidie worden verstrekt krachtens de Awb. 
De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 2, lid a van de Algemene Subsidieverordening 
gemeente Nijkerk, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen om subsidies te verstrekken op 
het terrein van sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en welzijn. 
 
3.  Taken, activiteiten en resultaten Algemeen Toegankelijke voorzieningen  
De subsidie die u ontvangt is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast. U zult 
activiteiten aanbieden die betrekking hebben op het stimuleren, ondersteunen en toerusten van de 
Nijkerkse jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar om mee te kunnen doen in en bij te kunnen 
dragen aan de samenleving. Welke activiteiten u hiervoor gaat uitvoeren en welke resultaten u denkt te 
behalen zijn omschreven in de punten 3.1.1 t/m 3.1.8 en in het schema in bijlage 1. 
De prestatieafspraken maken onderdeel uit van deze subsidieverlening. 
 
3.1 Activiteiten en werkzaamheden Algemeen toegankelijk jeugd- en jongerenwerk 
3.1.1 Het uitvoeren van activiteiten voor de doelgroep jeugd- en jongeren van 10-18 jaar; 
3.1.2 Het verrichten van communicatieactiviteiten ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk; 
3.1.3 Het verstrekken van informatie over de resultaten van het jeugd- en jongerenwerk (10-18 jaar), 

inclusief de samenwerking met de partners; 
3.1.4 Het beheer en exploitatie van de jeugd- en jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in 

Nijkerk, inclusief de organisatie en personele bezetting; 
3.1.5 Het uitvoeren van het ambulante jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk; 
3.1.6 Het uitvoeren van activiteiten voor jongeren met een lichte vorm van autisme/ADHD; 
3.1.7 Het inventariseren en uitvoeren van activiteiten voor jonge mantelzorgers; 
3.1.8 Het organiseren van een aantal buitenactiviteiten voor de doelgroep.  
 
Totale kosten activiteiten t.b.v. “Algemeen Toegankelijk jeugd- en jongerenwerk 2023”    =  € 321.590,00 
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3.2 Activiteiten en werkzaamheden t.b.v. PIT Gemeente Nijkerk (Budget PIT) 
 
 Activiteiten t.b.v. Alcohol- en drugs: 
3.2.1 Participeren in het projectteam Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO)  
 De IJslandse preventie aanpak voor het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik onder de 

jongeren start in de gemeente in 2023. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk maakt onderdeel 
uit van het team, adviseert over beleidskeuzes en is betrokken bij het uitvoeren van de 
interventies.  

3.2.2  Ontmoedigen van het drugsgebruik in de gemeente Nijkerk 
 - Voorlichting in de jongerencentra en op straat gevaren van drugs 
 - Bezoeken van de drankketen in het buitengebied 
 

Activiteiten t.b.v. PIT (Preventie Interventie Team): 
3.2.3 Organiseren jeugdparticipatie voor het jeugdprogramma 2024-2028. 
 - Opstellen en afnemen van een enquête onder jongeren i.s.m. de scholen; 
 - Organiseren van een bijeenkomst met de jongeren inclusief consumptie. 
3.2.4  Organiseren jeugdparticipatie voor het beleid Sociaal Team. 
 - Opstellen en afnemen van een enquête onder jongeren i.s.m. de scholen; 
 - Organiseren van een bijeenkomst met de jongeren inclusief consumptie. 
3.2.5  Organiseren van twee Rots & Watertrainingen. 
 Voorbereiden en geven van twee 10-wekelijkse “Rots & Watertrainingen, aan de jeugd in de 

leeftijd van 10-13 jaar en woonachtig in de gemeente Nijkerk. 
3.2.6  Organiseren van de activiteitenmiddag voor pleegkinderen 
 Totale coördinatie van het organiseren van de activiteitenmiddag wordt opgepakt door het Jeugd- 

en Jongerenwerk. 
 - Coördinatie door het jeugd- en jongerenwerk inclusief aanwezigheid; 
 - 4 workshops organiseren: twee voor 4-10 jaar en twee voor 10-18 jaar. 
 
Totale kosten activiteiten t.b.v. “PIT gemeente Nijkerk 2023”.               = € 23.120,00 
 
3.3.  Algemene verplichtingen  
Voor deze subsidie spreken wij het volgende af:  
3.3.1 De activiteiten worden uitgevoerd conform uw aanvraag en met inachtneming van de bepalingen 

in deze beschikking. U dient ons schriftelijk te informeren over:  
a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor 

subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon; 
b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen 

niet of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen; 
d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechts- 

persoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.  
3.3.2 De activiteiten worden uiterlijk met ingang van 1 januari 2023 opgestart en uitgevoerd. In de 

uitvoering van uw activiteiten werkt u actief samen met partners uit de gemeente Nijkerk. 
3.3.3 Minimaal elk kwartaal legt u verantwoording af over de verrichte taken en activiteiten, de bereikte 

resultaten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Aan het einde van 2023 voeren we 
een evaluatiegesprek, waarin wordt stilgestaan hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de 
doelstellingen van de gemeente Nijkerk; 

3.3.4 De start in 2023 met het meetbaar maken van acht activiteiten (zie bijlage 1), te weten:  
a. Activiteit 2: Creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren in Blits en Chill-Out; 
b. Activiteit 3: Ambulant jongerenwerk op straat en JOP’s; 
c. Activiteit 4: Vroegsignalering probleemvraagstukken (en indien nodig toeleiden 

naar gebiedsteams); 
d.  Activiteit 8:  Vijf activiteiten voor jonge mantelzorgers organiseren; 
e.  Activiteit 11:  Begeleiding, passende activiteiten en/of coaching voor bijzondere 

doelgroepen organiseren;  
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f.  Activiteit 12:  Ambulant straatwerk en coaching specifiek gericht op drank en 
drugs; 

g. Activiteit 13:  Drankketen in het buitengebied bezoeken en eigenaren/jongeren 
spreken; 

h.  Activiteit 16:  Twee Rots en Watertrainingen organiseren.   
 
In 2022 zijn wij begonnen met het maken van prestatieafspraken. Dit was een pilotjaar. Op 7 
september 2022 zijn wij in gezamenlijkheid tot de conclusie gekomen dat uw stichting zich heeft 
gehouden aan de prestatieafspraken en dat uw organisatie de pilot succesvol heeft doorlopen. 
Vanaf heden worden jaarlijks voor acht activiteiten meetbare resultaten geformuleerd en smart 
geformuleerde doelen opgesteld. Deze maken onderdeel uit van de subsidiebeschikking.    

3.3.5 De gemeente streeft naar een optimale invulling van de algemene voorzieningen. Als blijkt dat 
bepaalde activiteiten niet of onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente, wordt 
met u besproken hoe de activiteit kan worden aangepast, zodat deze wel bijdraagt aan de 
doelstellingen van de gemeente. Is dit blijvend niet of onvoldoende mogelijk, dan kan worden 
gekozen om het daaropvolgende jaar geen subsidie meer te verstrekken voor deze activiteit. 

3.3.6 Voor de subsidieaanvraag voor het jaar 2024 wordt van u een begroting gevraagd waarbij aan al 
uw producten/activiteiten een bedrag wordt verbonden. 

3.3.7 Voor het begrotingsjaar 2023 worden aan de sub 3.1.4. genoemde activiteiten wordt een bedrag 
verbonden ten behoeve van de meetbaarheid. Met uw organisatie is afgesproken dat u er alles 
aan doet om de activiteiten conform resultaatafspraak te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, 
wordt het daaraan verbonden bedrag niet direct teruggevorderd. Wij gaan dan met elkaar in 
gesprek om te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van het niet halen van de 
doelstellingen en of uw organisatie daar wel of geen invloed op heeft.  

3.3.8 Algemeen toegankelijke voorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk voor alle jeugd en 
jongeren van de gemeente Nijkerk in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. Aan u, als aanbieder, wordt 
gevraagd om specifieke activiteiten te organiseren voor kwetsbare jeugd en jongeren in de 
Gemeente Nijkerk. Hierdoor bewaakt de gemeente dat voor alle jeugd en jongeren passende 
activiteiten worden georganiseerd.  

3.3.9 U dient in de publiciteit mee te nemen dat de gemeente Nijkerk de activiteiten financieel 
ondersteunt. 
 

4.  Eindverantwoording 
U dient uiterlijk 1 mei 2024 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Bij de aanvraag legt u een 
inhoudelijk en financieel verslag over met de verrichte taken en activiteiten, de behaalde resultaten en 
de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. U dient het financieel verslag (de jaarrekening) te 
voorzien van een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijke Registeraccountant.  
 
Wij stellen vervolgens de subsidie vast binnen 13 weken na uw aanvraag tot vaststelling. Deze termijn 
kunnen wij éénmaal voor ten hoogste 13 weken verdagen. 
 
5. Uitbetaling van de subsidie  
Wij verstrekken de subsidie ad € 321.590,00 voor het Algemeen Toegankelijk jeugd- en jongerenwerk 
bij voorschot in vier termijnen ad € 80.397,50 in de maanden januari, april, juli en oktober 2023. 
 
Wij verstrekken de subsidie ad € 23.120,00 voor PIT Gemeente Nijkerk bij voorschot in één termijn ad 
€ 23.120,00 in januari 2023.  
 
De subsidiebedragen maken wij over op uw IBAN-rekeningnummer NL13 RABO 0302 2070 07 ten 
name van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk onder vermelding van “begrotings- 
subsidie 2023 AT jeugd- en jongerenwerk Nijkerk” of “begrotingssubsidie PIT gemeente Nijkerk”.  
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6.  Informatie 
Voor eventuele vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw L.M. van Vliet van het 
team Beleid Sociaal Domein, tel.: 14 033 of per mail: gemeente@nijkerk.eu. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

namens burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

 

 

 

 

mr. L.M. van Vliet 

Beleid Sociaal Domein 

 

 

 
Bezwaarmogelijkheid  
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Nijkerk. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief worden ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online 
bezwaar worden gemaakt via de website www.nijkerk.eu/bezwaarmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nijkerk.eu/bezwaarmaken


Bijlage 1: Prestatieafspraken voor 2023 
 

Activiteit Algemeen 
Toegankelijk (AT) 

 
Resultaat, dat wordt nagestreefd 
(meetbaar / Kpi's) 
  

Aangeleverd 
door: 

Kwartaal of 
jaarlijks 
aanleveren 

% weging output/ resultaat Jaardoel 

  
      

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 2: 
Creëren van 
ontmoetingsplekken in 
Blits en Chill-out voor 
jongeren 

Aantal drempeloverschrijdingen jongeren 
Blits? 

JJW kwartaal 25 output 4000 

 Aantal drempeloverschrijdingen jongeren 
Chill-out? 

JJW kwartaal 25 output 4500 

 Hoeveel nieuwe deelnemers bij Blits? JJW jaarlijks 25 output 100 

 Hoeveel nieuwe deelnemers bij Chill-out? JJW jaarlijks 25 output 125 

             

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 3:  
Regulier ambulant 
jongerenwerk op straat 
en JOP's  

Totaal aantal overlast meldingen van 
jongeren in gemeente Nijkerk?   
*Politie, Meldpunt gemeente JOS 

Nijkerk   10 resultaat   

 Aantal bezoeken van locaties in 
Hoevelaken? 

JJW kwartaal 20 output 300 

 Aantal bezoeken van locaties in 
Nijkerk/Nijkerkerveen? 

JJW kwartaal 20 output 550 

 Aantal gesproken jongeren in 
Hoevelaken? 

JJW kwartaal 25 output 300 

 Aantal gesproken jongeren in Nijkerk? JJW kwartaal 25 output 1200 

             

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 4: 
Vroegsignalering 
probleemvraagstukken  
(en zo nodig toeleiden 
naar gebiedsteams) 

Belangenbehartiging van jongeren & 
Signaleren en doorverwijzen naar 
instanties 

          

 Aantal jongeren dat extra aandacht nodig 
hebben. Signalering problematiek. 

JJW jaarlijks 30 resultaat 50 

 Aantal nieuwe doorverwijzingen naar GT? JJW jaarlijks 30 resultaat 10 

 Aantal teruggekeerde signalen 
(monitoring)? 

JJW jaarlijks 15 output 5 
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 Aantal jongeren dat geholpen is door  
aandachtsfunctionaris?  

JJW jaarlijks 15 resultaat 4 

 Aantal meldingen t.b.v. Wet Meldcode? JJW jaarlijks 10 output 4 

 

Overleggen met ketenpartners vallen 
onder activiteit 4 om te kunnen voldoen 
aan signalering en doorverwijzing. Het 
gaat om de volgende overleggen: politie 
(koffie-moment), RSO, overleg met 
gebiedsteam, overleg Eigen Plan. 

     

  
  

        

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 8: 
Activiteiten jonge 
mantelzorgers  

Jonge mantelzorgers worden gezien en 
kunnen ervaringen delen 

      resultaat   

 
Aantal jonge mantelzorgers in gemeente 
Nijkerk  
*aanleveren/onderzoek van Sigma 

JJW jaarlijks 0 ouput 100 

 Aantal unieke deelnemende jonge 
mantelzorgers 

JJW jaarlijks 35 ouput 20 

 Aantal terugkerende jonge mantelzorgers 
bij activiteiten 

JJW jaarlijks 35 output 15 

 Aantal georganiseerde activiteiten JJW jaarlijks 30 output 5 

 
 
 

     

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 11:  
Begeleiding, passende 
activiteiten en/of 
coaching voor 
bijzondere doelgroepen 

Binnen Nijkerk worden activiteiten 
georganiseerd voor jongeren die vallen 
onder een bijzondere doelgroep 

      Resultaat   

 
Aantal unieke participanten bij activiteiten 
specifieke doelgroepen 
Autisme/ASS/ADD/ADHD 

JJW jaarlijks 35 output 8 

 Aantal doorverwijzingen vanuit 
gebiedsteams  

JJW jaarlijks 30 output 3 

 
Aantal activiteiten voor deze specifieke 
doelgroepen 
Elke donderdagmiddag 

JJW jaarlijks 35 output 47 
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Activiteiten t.b.v. 
Alcohol en Drugs in 
Nijkerk 

      

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 12: 
Ambulant straatwerk en 
coaching specifiek 
gericht op drank en 
drugs 

Percentage VO-scholen bezocht voor 
preventie alcohol en drugs 
Er zijn 4 VO-scholen 

JJW Kwartaal 25 Output 50% 

 Aantal ontdekte categorie 5-plekken  JJW jaarlijks 25 Output 5 

 Aantal informatieavonden voor jongeren 
over dit thema 

JJW jaarlijks 25 Output 1 

  Aantal aanwezige jongeren JJW jaarlijks 25 resultaat 8 

               

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 13: 
Ontwikkelingen 
drankketen in 
buitengebied  

Bewustwording over drankgebruik groeit     Resultaat   

 Aantal drankketen in gemeente  
tbv onderzoek> vermindering of verhoging 

JJW jaarlijks 25 Resultaat 20 

 Aantal afgelegde bezoeken drankketen JJW Kwartaal 25 output 20 

 Hoeveel eigenaren van drankketen 
gesproken 

JJW Kwartaal 25 output 5 

 Hoeveel jongeren gesproken JJW Kwartaal 25 ouput 50 

Activiteiten t.b.v. PIT 
 
  

          

Resultaatafspraak 2023 
Activiteit 15: 
Aanbieden van 
trainingen en cursussen 

Aantal gegeven weerbaarheidstrainingen: 
Rots en Watertraining? 

JJW jaarlijks 10 Output 2 

 Aantal deelnemers Rots & Watertraining? JJW jaarlijks 15 resultaat 15 

 
 
 

Hoeveel kinderen geven aan dat zij 
geworden weerbaarder zijn  

JJW jaarlijks 25 resultaat 10 

       

 
 


