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Opzetten Jeugdcultuurfonds en zwemfonds, continuering Jeugdsportfonds
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 doel om financiële
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 heeft al een Jeugdsportfonds.
Het Zwemfonds en Jeugdcultuurfonds is bestemd voor:
- Kinderen en jongeren, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een
vereniging of hun zwemdiploma niet kunnen halen. Leeftijden Jeugdcultuurfonds: 6
t/m 17 jaar, leeftijden zwemfonds: 5 t/m 17 jaar;
- Kinderen en jongeren, die leven in een gezin waar het gezinsinkomen maximaal 110%
van het wettelijk sociaal minimum bedraagt;
- Kinderen en jongeren, die woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland.
Aanvragen Zwemfonds en Jeugdcultuurfonds:
- De aanmelding van kinderen gebeurt door (erkende) intermediairs. Personen, die op
een professionele wijze betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en begeleiding van
kinderen. Bijv. jeugdhulpverleners, leerkrachten, huisartsen, maatschappelijk
werkers, medewerkers welzijnsinstelling en buurtsportcoaches.
- De financiële bijdrage wordt overgemaakt aan de cultuurinstelling, muziekwinkel
en/of zwembad.
Beschikbare budget:
- € 60.000,00 vanuit armoedebestrijding. Voorstel voor de verdeling van het budget is
€ 45.000,00 voor het zwemfonds en € 15.000,00 voor het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast
is er (structureel) € 15.000,00 beschikbaar voor het Jeugdsportfonds.
-

Indien er een overschot is bij één van de drie fondsen, dan kan het budget worden
uitgewisseld.

Coördinatie:
- De uitvoering van alle drie de fondsen wordt geregeld door de consulent van
Jeugdcultuurfonds Overijssel en Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink.
Bijdrage Jeugdcultuurfonds:
- Maximaal € 425,00 per jaar per kind/jongere.
- Bekostiging van het lidmaatschap en de benodigde attributen, zoals instrumenten en
kleding.
Bijdrage Zwemfonds:
- Er zijn verschillende gemeentelijke en commerciële zwembaden/organisaties, die
zwemlessen aanbieden in de gemeente Steenwijkerland. De kosten voor het behalen
zwemdiploma A + B liggen tussen de € 350,00 en € 735,00.
- In andere Overijsselse gemeenten wordt maximaal € 500,00 vergoed. Indien de kosten
hoger zijn, dan wordt een eigen bijdrage gevraagd.

-

De opties voor Steenwijkerland voor het behalen van zwemdiploma A +B zijn:
 Vergoeding van alle kosten (afhankelijk van de aanbieder is dat max. € 735,00);
 De ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind betalen een eigen bijdrage.

-

Geen vergoeding van reeds gemaakte kosten, evt. wel van nog te maken kosten (/nog
te volgen zwemlessen)

Bovenstaande informatie is verwerkt in zgn. spelregels, die straks ook extern (richting
doelgroep, intermediairs, onderwijs, aanbieders etc.) worden gecommuniceerd.
Voorstel

-

Parafen

Eventueel bijlagen,
kaartjes enzovoort

Besluit

Om het beschikbare budget van € 60.000,00 als volgt te verdelen: € 45.000,00 voor het
Zwemfonds en € 15.000,00 voor het Jeugdcultuurfonds;
Om akkoord te gaan met de spelregels voor beide fondsen.
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