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Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2017 is door de raad besloten in het kader van de
armoedebestrijding geld beschikbaar te stellen voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds en
Zwemfonds. Tijdens het PFO van 13 juli 2017 hebben wethouder Oosterveen en wethouder Frantzen
ingestemd met de uitwerking van het voorstel voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds en
Zwemfonds en de bijbehorende spelregels. Het Zwemfonds maakt onderdeel uit van de
overeenkomst van het Jeugdsportfonds, waaraan de gemeente Steenwijkerland reeds deelneemt.
Donderdag 28 september a.s. is de officiële ondertekening van de overeenkomsten. Wij stellen voor
wethouders Frantzen en Oosterveen te machtigen deze overeenkomsten te ondertekenen.

Beschrijving
Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2017 is door de raad besloten € 60.000,- beschikbaar te stellen
in het kader van de armoedebestrijding voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds en Zwemfonds.
Deelname aan beide regelingen is vervolgens uitgewerkt en tijdens het PFO van 13 juli 2017 hebben
wethouder Oosterveen en wethouder Frantzen ingestemd met de uitwerking voorstel voor deelname
aan het Jeugdcultuurfonds en Zwemfonds en de bijbehorende spelregels. De uitvoering van deze
regelingen wordt ondersteund door Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel.
Ook is tijdens deze raadsvergadering besloten de leeftijd om in aanmerking te komen voor een
computer te verlagen naar groep 7 (voorheen 1e klas van de middelbare school). Deze regeling wordt
uitgevoerd door de IGSD.
Donderdag 28 september a.s. is de officiële ondertekening van de overeenkomsten voor deelname aan
het Jeugdcultuurfonds en het Zwemfonds, dat onderdeel uitmaakt van het Jeugdsportfonds waaraan
de gemeente Steenwijkerland reeds deelneemt.
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Voorstel
Wethouder Frantzen en wethouder Oosterveen te machtigen de bijgevoegde overeenkomsten voor
het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds, waar het Zwemfonds onderdeel van uitmaakt, te
ondertekenen.

Argumenten
De gemeenteraad heeft 30 mei jl. unaniem ingestemd met het collegevoorstel om het extra geld voor
armoedebestrijding onder kinderen in te zetten voor (o.a.) deelname aan het Jeugdcultuurfonds en
het Zwemfonds. Beide fondsen hebben ten doen om financiele drempels weg te halen zodat ook
kinderen in achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te kunnen doen door middel van
actieve kunstbeoefening, dan wel zwemlessen. De gemeente Steenwijkerland neemt al deel aan het
Jeugdsportfonds.

Met het tekenen van de twee overeenkomsten wordt de samenwerking met het Jeugdcultuurfonds
Overijssel en het Zwemfonds officieel bekrachtigd.

Kanttekeningen en risico’s
Duurzaamheid en social return
Financiële toelichting
Door de raad is € 60.000,- beschikbaar gesteld voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds, Zwemfonds
en uitbreiding van de leeftijdsgrenzen voor het aanschaffen van een computer.
De verdeling van de middelen is als volgt vastgesteld voor de periode september 2017 tot en met
december 2020:
- € 15.000,- jaarlijks beschikbaar voor het Jeugdcultuurfonds
- € 35.000,- jaarlijks beschikbaar voor het Zwemfonds
- € 10.000,- jaarlijks extra beschikbaar voor aanschaf computers
Participatie en communicatie
Op verschillende manieren wordt de uitbreiding van de regelingen bekend gemaakt:
- De regelingen worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website
- Intermediaire organisaties, culturele organisaties en zwembaden worden geïnformeerd
- Er wordt een persbericht verstuurd
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Uitvoering en planning
De ondertekening van de overeenkomsten vindt plaats op donderdag 28 september in sporthal en
zwembad De Waterwyck.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om de ondertekening van de
overeenkomst voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds te mandateren aan wethouder Oosterveen.

Beslispunt 2
Het college besluit kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om de ondertekening van de
overeenkomst voor deelname aan het Jeugdsportfonds, waarvan het Zwemfonds onderdeel
uitmaakt, te mandateren aan wethouder Frantzen.
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