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Onderwerp:
Voorstel betreffende stimuleringsbijdrage toekennen uit innovatiebudget

Gevraagde beslissing:
1.
2.

Een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen aan Connect US jongereninitiatief voor vluchtelingen.
De eenmalige kosten van € 500,- te dekken uit het innovatiebudget van het Sociaal Domein.
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1. Inleiding
Bij de behandeling van 'Meer Welzijn, Minder Zorg(en)', het WMO-gezondheidsbeleidsplan 2012-2015, heeft
de gemeente raad besloten dat er meer middelen gereserveerd worden voor innovatie.
De achtergrond van dit besluit tot een innovatie budget was dat binnen de gemeentelijke begroting praktisch
alle financiële middelen een bestemming hadden. Er was daardoor nauwelijks financiële ruimte voor nieuwe
innovatieve, initiatieven.
Om de beoogde kanteling in het hele sociale domein (meer zelf & samen, minder gemeente) te stimuleren
en mogelijk te maken is het innovatiebudget een goed middel. Kosteneffectieve plannen in de Gemeente
Barneveld die gericht zijn op versterking van de zelfredzaamheid van inwoners, op versterking van de
sociale en vitale samenleving en/of op vermindering van het gemeentelijke vangnet; kortom, die passen in
de visie zelf, samen, gemeente, kunnen hiermee een stimuleringsbijdrage ontvangen.
Verschillende organisaties hebben de laatste jaren een stimuleringsbijdrage ontvangen uit dit
innovatiebudget. Het betreft het volgende innovatieve initiatief: Muziek en Sportavonden voor 50 jongeren
(50% statushouders en 50% Nederlandse jongeren).
Zie bijlage Connect US

2. Beoogd effect
Verbindingen leggen tussen christelijke jongeren en statushouders binnen de gemeente Barneveld.

3. Argumenten
1.1.
het is een innovatief initiatief voor jongeren door jongeren
De organisatie wordt opgepakt door een groep Nederlandse jongeren. Met de activiteiten zullen nieuwe
relaties ontstaan tussen jongeren met diverse culturele achtergronden.

6. Uitvoering
Het project start in het 2
worden gemaakt.

de

kwartaal van 2017. Met Connect US zullen afspraken over publiciteit en evaluatie

7. Risico's, kosten, baten en dekking
Voor het project wordt een stimuleringsbijdrage van € 500,- toegekend. Deze stimuleringsbijdrage is
eenmalig en dekt de kosten van het project niet. Van de betrokken partijen wordt een eigen bijdrage
gevraagd. De stimuleringsbijdragen worden in de begroting gedekt uit het WMO-innovatiebudget (6821).
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NNECTUS
Verbinding en verdieping
Connect Us Barneveld zoekt naar verbinding
tussen christelijke jongeren en vluchtelingjongeren.
De verbindingen ontstaan op de muziek, dans, spel
en- sportavonden die tweewekelijks worden
georganiseerd. Vanuit deze verbinding hopen we
dat er nieuwe relaties ontstaan.

Organisatie
Connect Us is een initiatief voor jongeren door
jongeren. De organisatie van de activiteiten wordt
opgepakt door de Nederlandse jongeren. Ze
worden hierbij ondersteunt door een
jongerenwerker. In de ideale situatie heeft een
lokaal Connect Us initiatief een stuurgroep om
alles goed te coördineren. In Bameveld is dit het
geval.
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Huidige activiteiten in cijfers:
Spelletjes/dans/m uziekovond (tweeweke I ij ks)
- 30-35 jongeren per avond
- Verhouding 50% Ned 50% Statushouder
- Gem. 50 jongeren betrokken
Sportavond (tweewekelijks)
- 30 jongeren
- Verhouding 45% Ned 55% statushouder
- Gem. 50 jongeren betrokken
Totaal: ongeveer 75 jongeren betrokken
Wat hebben we nodig:
- ruimte om te kunnen sporten
- 25 weken
- 2 uur per keer
- Kosten +/- 1000 euro
Beschikbaarheid ruimte is voor ons voldoende
Meer info:
E-mailadres: pieterbarten@gave.nl
Telefoonnummer: 06-18371032
Facebook.com/connectusinlove

