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Vraag:
1a. Waarom de verdeling van het budget kinderparticipatie
JSF 23.500
JCF 9.400
Stiching leergeld 13.675 euro
graag een uitleg hierover.
1b Moeten we als gemeente een X bedrag betalen voor deelname aan Jeugd sport en Cultuur
Fonds? Zo ja. hoeveel?

2.Wat zijn de overhead- kosten Jeugd sport en cultuur fonds?
3a
Wat is de bijdrage van de gemeente Valkenswaard om in aanmerking te komen voor de
provinciale subsidie van 15.000 euro in 2016? 50% ??
3b. Wordt de provinciale subsidie door de provincie Brabant overgemaakt naar de gemeente
Valkenswaard
of naar het Jeugd sport en Jeugd Cultuur fonds?
In het verleden hebben we in Valkenswaard zaken gedaan met het JSF bijdrage gemeente
Valkenswaard
was 6000 euro per jaar.
Gemeente Valkenswaard heeft de deelname aan het JSF gestopt per 31-12-2011
Voornaamste reden om te stoppen was;
-geen verdubbeling meer van de gemeentelijke bijdrage van 6000 per jaar
door JSF.
-de overhead- kosten van 20% per jaar door het JSF wordt ingehouden waardoor er netto minder
te besteden is voor de kinderen.
4. Wat is de reden om nu opnieuw een overeenkomst aan te gaan met het JSF?

Antwoord:
1a.
De insteek is dat alle aanvragen op het gebied van sport en cultuur door Leergeld bij JSF en JCF
worden neergelegd ter vergoeding.
Verdeling tussen JSF en JCF is gebaseerd op ervaring met verdeling aanvragen tussen sport en
cultuur (ongeveer 75%-25%) in relatie tot (gemiddeld) toegekende bedragen (€ 225 – € 350).
Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat Leergeld extra kosten heeft voor de
intermediairsrol en dat zij middelen krijgen om in te zetten in geval van schrijnende situaties (bijv.
veroorzaakt door vervallen van WTOS met beperkte compensatie in kindgebonden budget). Op
deze manier worden kinderen niet beperkt in schoolkeuze door indirecte schoolkosten.
1b
De verdeling van budget is de inleg in JSF en JCF. Dus 9.400 voor JCF en 23.500 voor JSF.
2
De overheadkosten zijn 10% bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Jeugdcultuurfonds vergoedt 1 op de 6 aanvragen.
3a.
Door in zee te gaan met JSF en JCF voor een periode van 3 jaar komen we in aanmerking voor
provinciale subsidie.
3b Gemeente Valkenswaard
4.
Omdat we verwachten dat het bereik met inzet Leergeld, JSF en JCF vergroot wordt.
Op deze manier hebben we een voorziening die laagdrempelig is, waarbij Leergeld aanspreekpunt
is en persoonlijk gesprek houdt met het betreffende gezin over wat er nodig is.
Het is inderdaad zo dat er overheadkosten zijn, maar de fondsen genereren, met hun bekendheid,
ook extra middelen, waaronder de provinciale startsubsidie, Rabo Start Foundation, verdeling
landelijke subsidies.

