PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/61
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken bekend dat zij in hun vergadering van 5 september 2006 hebben vastgesteld:

Nadere Subsidieregels “Jeugdboerderijen”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.

Jeugdboerderij: een agrarisch bedrijf dat door ARVALIS gevestigd te Roermond,
is geselecteerd middels een quickscan voor de uitvoering van trajecten ten
behoeve van jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar die vanwege
(psycho)sociale problemen of andersoortige problematiek niet het reguliere
onderwijstraject hebben (kunnen) doorlopen en niet in het bezit zijn van een
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (volgens de definitie van de
onderwijswetgeving).

2.

Zorgaanbieder jeugdzorg: een zorgaanbieder, of zijn rechtsvoorganger of –
opvolger, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder g, van de Wet op de
jeugdzorg en die exploitatiesubsidie ontvangt op grond van de
Subsidieverordening zorgaanbieders jeugdzorg Provincie Limburg 2005. In het
kader van de nadere subsidieregels “Jeugdboerderijen” behoren hiertoe tevens
aanbieders van zorg als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder h, van de Wet op
de jeugdzorg gevestigd in Limburg die vormen van zorg voor geestelijke
gezondheidszorg voor jeugdigen, danwel vormen van zorg voor licht
verstandelijk gehandicapte jeugdigen of jeugdzorg waarop ingevolge de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen aanspraak bestaat aanbieden.

3.

Plaatsende instantie: hulp- of dienstverlenende organisatie of onderwijsinstelling,
niet zijnde de subsidieaanvrager onder wiens verantwoordelijkheid jongeren in
een traject worden geplaatst.

4.

Subsidieaanvrager: een gemeente, een zorgaanbieder jeugdzorg of Bureau
Jeugdzorg ter uitvoering van de functie jeugdreclassering zoals omschreven in
artikel 10 lid 1 sub c en d van de Wet op de jeugdzorg.

5.

Traject: een leerwerk- of time-out traject bij een jeugdboerderij bestaande uit
maximaal 100 werkdagen per traject (bijvoorbeeld twee jongeren die elk 50
werkdagen realiseren).

6.

Daggeldvergoeding: vergoeding van € 25,00 per werkdag per jongere die een
jeugdboerderij ontvangt ter vergoeding van kosten die samenhangen met de
begeleiding van en materiaalgebruik door een jongere in een traject.

Artikel 2 Subsidieverlening
1.

Gedeputeerde Staten kunnen aan gemeenten en zorgaanbieders jeugdzorg per
traject een
subsidie van maximaal 90% van de daggeldvergoeding, zijnde € 2.250,00
verlenen.

Artikel 3 Subsidiecriteria
1.

Aanvragen komen voor subsidie in aanmerking indien ze naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten voldoen aan de volgende criteria:
• de doelgroep waarop de aanvraag is gericht bestaat uit jongeren in de
leeftijd van 14-18 jaar die vanwege (psycho)sociale problemen of
andersoortige problematiek niet het reguliere onderwijstraject hebben
(kunnen) doorlopen en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie;
• de subsidieaanvrager draagt zelf danwel via derden (niet zijnde de
Provincie) een financiële bijdrage van € 250,00 bij aan een traject;

Artikel 4 Aanvraag subsidie
1.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht.
2.
De aanvraag voor een subsidie gaat vergezeld van:
• een bewijs waaruit de hoogte van de financiële bijdrage van € 250,00
per traject van de subsidieaanvrager danwel derden (niet zijnde
Provincie Limburg) blijkt;
• de naam en adresgegevens van de plaatsende instantie.
3.
Een subsidie dient te worden aangevraagd vóór het tijdvak waarop een traject
betrekking heeft.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van subsidieverdeling
1.
2.

Het subsidieplafond bedraagt € 75.000,00
De afhandeling van subsidieaanvragen geschiedt op basis van volgorde van
binnenkomst. Daarbij geldt als datum van binnenkomst de datum waarop een
aanvraag compleet en volledig is ingediend. Aanvragers die aan de
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3.

voorwaarden voldoen zullen een subsidie ontvangen totdat het subsidieplafond
van € 75.000,00 is bereikt. De overige aanvragen worden geweigerd.
Bij indiening op dezelfde datum gaat die aanvraag voor waarbij het jongeren
betreft die in aanraking zijn geweest met politie en/of justitie.

Artikel 6 Subsidiebedrag
1.
2.
3.

4.
5.

Het te verlenen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.250,00 per traject van
100 werkdagen.
Het te verlenen subsidiebedrag kan alleen aangewend worden voor de betaling
van de daggeldvergoeding aan de jeugdboerderij.
Eventuele meerkosten van een traject (kosten van vervoer, aanvullende
scholing, ed.) komen voor rekening van de subsidieaanvrager danwel derden
(niet zijnde de Provincie Limburg).
Kosten van bemiddeling, begeleiding en advies door ARVALIS gedurende een
traject zijn voor rekening van de jeugdzorgboerderij.
Kosten van selectie van een jeugdboerderij door ARVALIS voorafgaand aan de
start van een traject worden tot een bepaald maximum bedrag gefinancierd
door de Provincie Limburg.

Artikel 7 Verplichtingen voor de subsidieaanvrager
1.

2.

3.

Bij het verzoek tot subsidievaststelling dient de subsidieontvanger een, door het
bestuur of de directie gewaarmerkte, rapportage in te dienen waarin per traject
het daadwerkelijke aantal jongeren dat aan een (gedeelte van een) traject heeft
deelgenomen, de achtergrond van de jongeren, de plaatsende instantie(s), het
aantal werkdagen per jongere en de naam en adresgegevens van de
jeugdboerderij worden vermeld. Tevens dient te worden meegewerkt aan
tussentijdse bezoeken of verzoeken om informatie over de stand van zaken
van het traject(en).
De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst
met de jeugdboerderij of draagt zorg voor het sluiten van een overeenkomst
door de plaatsende instantie met een jeugdboerderij waarin minimaal nadere
afspraken worden gemaakt over het aantal werkdagen per geplaatste jongere,
de wijze van begeleiding van geplaatste jongeren door de subsidieaanvrager
danwel plaatsende instantie en de wijze waarop de betaling van de
daggeldvergoeding plaatsvindt.
Een traject dient als methodiek in afstemming met en als onderdeel van de
reguliere keten van zorg- en hulpverlening en onderwijs èn de
jeugdzorgboerderij te worden uitgevoerd.
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4.
5.

De subsidieaanvrager danwel de plaatsende instantie blijft verantwoordelijk voor
de zorg- en hulpverlening aan jongeren die deelnemen aan een traject.
Binnen een half jaar na de subsidieverlening dient een traject in de
uitvoeringsfase te zijn.

Artikel 8 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze nadere regels naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 9 Inwerkintreding, beëindiging en citeertitel
1.

2.

Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 september
2006 en eindigen uiterlijk op 31 december 2007 of zoveel eerder als het
subsidieplafond is bereikt, met dien verstande dat de regeling van toepassing
blijft op aanvragen die vóór 31 december 2007 zijn ingediend.
Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregels
“Jeugdboerderijen”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 7 september 2006.
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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