Subsidiecontract tussen de gemeente Gemert-Bakel en de
Stichting Leergeld Gemert e.o,
_.
Gemeente Gemert-Bakel, vertegenwoordigd door burgemeester J. van Zomeren, hierna te
noemen de gemeente
en
Stichting Leergeld Gemert e.o., vertegenwoordigd door voorzitter van de Stichting Leergeld,
de heer A.H.H.M. Valckx, hierna te noemen de Stichting Leergeld,
Overwegende dat het werkgebied van Stichting Leergeld Gemert e.o. bestaat uit de
gemeenten Gemert-Bakel, Boekei en Laarbeek.
komen overeen:
1.
Doel van het contract
1. Het doel van contract en de bijbehorende subsidieverstrekking door de gemeente aan
Stichting Leergeld is het bevorderen van maatschappelijke participatie en het voorkomen
van een sociaal isolement, dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/
jongeren, in de leeftijdscategorie tot 18 jaar uit minimagezinnen:
a. Voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar
zijn;
b . Die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende te laten participeren
binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond de school.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om het meedoen aan school-, sport-,
cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.
2. Het contract heeft voorts tot doel het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen de
gemeente en Stichting Leergeld, welke afspraken leiden tot concrete resultaten op het
gebied van:
a. Vergoeding van schoolkosten als onderdeel van het minimabeleid. Een vangnet voor
schoolgaande kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan, onderwijs kunnen
volgen en mee kunnen doen aan de schoolprogramma's.
b. Ondersteuning in het kader van 'Goed voorbereid zijn op de toekomst' en 'talent
ontwikkelen en plezier hebben' binnen het Integraal Jeugdbeleid 2011-2014. Hier
gaat het er om dat kinderen gewoon mee kunnen doen met schoolse en
buitenschoolse activiteiten en dat kinderen in staat zijn om hun mogelijkheden te
vergroten en hun potentieel te ontwikkelen.
c. Ondersteuning in het kader van 'Sport is voor iedereen bereikbaar en beschikbaar'
binnen de sportnota 2012-2016. Voor degene voor wie dit niet vanzelfsprekend is,
dient er een vangnet beschikbaar te zijn.
3. Vergoeding van zwemkosten voor mensen met kinderen die bij aanvang van het
schooljaar nog niet kunnen zwemmen.
4. Stichting Leergeld streeft na deze doelen te bereiken voor de doelgroep, die zich hiertoe
bij haar aanmeldt. Zij doet dit met inachtneming van haar eigen regelgeving met
betrekking tot de aard en de hoogte van de verstrekkingen.
5. Voorts vervult de Stichting Leergeld een signaleringsfunctie in relatie tot de dorps- en
wijkgerichte aanpak in die zin, dat bijzondere sociale problematiek waarmee haar
coördinator en vrijwilligers in aanraking komen, zoveel als mogelijk wordt gemeld bij de
bevoegde (gemeentelijke) instanties.
6. Om de doelstellingen te realiseren, ontvangt de Stichting Leergeld een subsidie van de
gemeente.
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Duur van contract en opzegging
Het contract gaat in op 1-1-2014 en wordt aangegaan voorde duur van 1 jaar.
De overeenkomst kan jaarlijks stilzwijgend worden verlengd door middel van de
toekenning van een nieuwe subsidie naar aanleiding van de jaarlijkse subsidieaanvraag.
Een afwijzing van de subsidieaanvraag betekent automatisch dat het contract eindigt.
Het bepaalde in het zesde lid is van overeenkomstige toepassing.
Het contract kan tussentijds worden beëindigd door:
a. gemotiveerde opzegging van het contract door één der partijen;
b. onvoldoende resultaten van dé samenwerking, zulks geconcludeerd door tenminste
één der partijen;
c. regelgeving of gerechtelijke uitspraken die voortzetting van de samenwerking
verbieden of in de weg staan;
d. onder curatele stelling, faillissement of juridische opheffing van de Stichting Leergeld.
Tussentijdse opzegging en dus beëindiging van deze overeenkomst geschiedt door
schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Beëindiging van de subsidierelatie gaat gepaard met een door de gemeente vast te
stellen redelijke termijn, zodat de afronding en overdracht van lopende activiteiten door
de Stichting Leergeld afgewikkeld kunnen worden. De financiële afrekening vindt dan
naar verhouding plaats.
De gemeente kan het contract wijzigen, doch niet zonder hierover eerst in overleg te
treden met de Stichting Leergeld.
Subsidievoorwaarden
Op deze subsidie-overeenkomst zijn de bepalingen uit de 'algemene
subsidieverordening voor professionele instellingen 2014' van de gemeente GemertBakel van toepassing;
De Stichting Leergeld voert een actief beleid met betrekking tot de uitvoering van de
doelstellingen en speerpunten van deze overeenkomst.
De Stichting Leergeld geniet een grote naamsbekendheid. Deze moet ze met behulp
van een goede communicatie (aan met name scholen en sport- en cultuurverenigingen)
behouden en daar waar mogelijk verder uitbreiden. Met het oog op de landelijke
bezuinigingsmaatregelen en de verwachte toename van het aantal kinderen dat met
armoede te maken krijgt, blijft dit van onverminderd belang.
De Stichting Leergeld heeft de verplichting om binnen de subsidieperiode de inzet in
overeenstemming te houden met de hoogte van de subsidie.
De besteding aan de doelgroep Gemert-Bakel dient tenminste 100% te bedragen van
het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag.
De Stichting Leergeld is het toegestaan een weerstandsreserve op te bouwen van
maximaal € 50.000, -.
Van de Stichting Leergeld wordt verwacht dat zij in staat is de subsidie op te waarderen.
Als gevolg van haar relaties met het bedrijfsleven kan de Stichting een breder aanbod
aan diensten en producten aanbieden, aangezien zij ook in natura (vaak tweede-handsproducten) kan verstrekken.
De Stichting Leergeld stuurt de gemeente, gelijktijdig met de subsidieaanvraag, uiterlijk
1 mei van ieder jaar:
1. Een exploitatiebegroting. Hierin is tenminste opgenomen:
a. Salaris en vergoedingen
b. Promotiekosten
c. Kantoor kosten
d. Algemene kosten
2. Een jaarrekening over het voorafgaande jaar, die bestaat uit dezelfde posten als in de
exploitatiebegroting (zie hierboven).
3. Een inhoudelijke verantwoording
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a. het aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen van Stichting
Leergeld uitgesplitst naar gemeente;
b. welke voorzieningen er per cluster (school, sport & cultuur) verstrekt zijn en voor
welk bedrag, uitgesplitst naar gemeente;
c. nadere informatie over fondsenwerving (gemeenten, bedrijven, particulier).
De Stichting Leergeld stuurt de gemeente uiterlijk 1 augustus een verslag met toelichting
over de voortgang van de eerste 6 maanden. Het verslag over de voortgang omvat de
inhoudelijke resultaten (periode 1 januari tot en met juni van het lopende jaar) en bestaat
uit:
a. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen van Stichting Leergeld
uitgesplitst naar gemeente;
b. welke voorzieningen ér per cluster (school, sport & cultuur) verstrekt zijn en voor
welk bedrag, uitgesplitst naar gemeente;
c. nadere informatie over fondsenwerving (gemeenten, bedrijven, particulier).
Partijen evalueren in het d^rde/vierde kwartaal van ieder jaar de lopende activiteiten van
de Stichting Leergeld als voorbereiding op de subsidiebeschikking van het volgende
jaar; een gesprek hierover tussen portefeuillehouder en een vertegenwoordiging van het
bestuur wordt op verzoek van minimaal een van beide partijen georganiseerd.
De verantwoordingsrapportages (zevende en achtste lid) vormen samen met de
evaluatie (negende lid) de basis voor de vaststelling van de subsidie van het voorbije
jaar en de subsidiebeschikking van het komende jaar.
Partijen voeren gezamenlijk en regelmatig overleg binnen het armoede-PACT, waarin de
algemene ontwikkelingen in het kader van armoede binnen de gemeente Gemert-Bakel
worden besproken.
Indien Stichting Leergeld de activiteiten niet kan of wil vervullen conform de
voorwaarden die de gemeente stelt, is de gemeente gerechtigd andere partijen te
benaderen en deze activiteiten bij derden onder te brengen.
Betaling van de subsidie
De eerste betaling van de subsidie bestaat uit 75% van het subsidiebedrag en vindt
direct plaats na de uitreiking van de subsidiebeschikking.
De restantbetaling van 25% vindt plaats na overlegging en goedkeuring van de jaarlijkse
verantwoording (zevende lid) van het voorafgaande jaar.

Aldus overeen gekomen op 18-12-2013 te Gemert-Bakel
gemeente Gemert-Bakel
de (loco-)burgemeester,

Stichting Leergeld,
_ voorzitter,

De heer J.M.A. Bevers

de heer A. Valckx

