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Bijlage(n): Kaderstelling Sociale Agenda 2010-2011, focus op jongeren (notitie). 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voor de periode 2010-2011 spitst het programma Sociale Agenda zich toe op het versterken 
van de sociale infrastructuur voor jongeren. We zien, mede vanuit onze wettelijke taak voor 
de jeugdzorg, maar ook vanuit de programma’s Sociale Agenda en Utrechtse Jeugd Centraal, 
dat de toenemende jongerenproblematiek om meer gerichte beleidsactie vraagt. We zien 
jongeren die zich niet langer betrokken voelen bij onze samenleving. We zien kinderen 
opgroeien waarvan de ouders de rol die hen wordt toegedicht niet kunnen waarmaken om 
verschillende redenen (zoals bijvoorbeeld sociaal isolement, zorgproblematiek, laag 
opleidingsniveau, laaggeletterdheid, andere culturele achtergrond). We zien jongeren die als 
ze eenmaal geïndiceerd zijn voor speciaal of praktijkonderwijs, jeugdzorg of een combinatie 
daarvan, vaak in zorgtrajecten blijven in plaats van trajecten gericht op een zelfstandige 
positie in onze samenleving. We zien de grote toestroom van jongeren in de Wajong. We zien 
kinderen afhaken in het onderwijs omdat ze teveel andere zorgen hebben. En we zien een 
toenemende druk op de professionele jeugdzorg.  
 
Kortom: onze beleidsopgave in deze tweede fase van de Sociale Agenda is het versterken van 
de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in onze samenleving, toegespitst op 
Integratie&Participatie en Onderwijs&Arbeidsmarkt. Daarmee zijn we complementair aan 
onderdelen van het Programma Utrechtse Jeugd Centraal. 
 
Hierbij werken wij met name vraaggestuurd en vanuit een integrale aanpak waarbij wij 
gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties versterken in de uitvoering van hun 
werk. Wij zijn ervan overtuigd dat we door het (ver)binden van relevante partijen, adviseren 
en het monitoren van behoeften en ontwikkelingen op het lokale en bovenlokale terrein een 
belangrijke meerwaarde hebben. Samen met ons werkveld inventariseren we waar de 
behoeften liggen. 
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Voorgeschiedenis 
Het programma Sociale Agenda bestaat sinds 2004. De eerste Sociale Agenda liep tot 2008 en 
is in de evaluatie als zeer succesvol bestempeld. De tweede Sociale Agenda heeft als thema's 
Integratie&Participatie en Onderwijs&Arbeidsmarkt en loopt tot 2011.  
 
Gedeputeerde Staten hebben de volgende besluiten vastgesteld: 

- 25 maart 2008 (A-stuk 2008INT219089); uitvoering van het programma Sociale 
Agenda 2008-2011. 

- 14 september 2009 (B-stuk 2009INT247967); voortgangsrapportage Sociale Agenda 
juli 2008- september 2009 

- 12 oktober 2009 (B-stuk 2009INT249136); focus op jeugd  
 
Essentie / samenvatting 
De tweede fase van het programma Sociale Agenda 2008-2011 is specifiek gericht op 
jongeren. In deze tweede fase van de Sociale Agenda wordt met name ingezet op het 
versterken van de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in onze samenleving, 
binnen de bestaande thema’s Integratie&Participatie en Onderwijs&Arbeidsmarkt. Dit door 
middel van advisering (inhoudelijk en verbindingen leggen), stimulering van vernieuwing, 
monitoring (zicht houden op onder meer mogelijkheden en zogenaamde ‘witte vlekken’) en 
invulling geven aan een platformfunctie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uit de strategische analyse en trendontwikkeling van Utrecht2040 komt duidelijk naar voren 
dat in de toekomst de leefbaarheid voor en de positie van jongeren kwetsbaar blijft. De 
verwachting is dat het onderwijs- en zorgstelsel onder druk komt te staan en de sociale 
leefomgeving van jongeren verder verzwakt. Dit heeft belangrijke consequenties voor hun 
positie in onze samenleving en de ontwikkeling van de samenleving als geheel. Vanuit het 
programma Sociale Agenda zullen we daarin de komende twee jaar een verschil gaan maken 
en vanuit onze bovenlokale positie de betrokken partijen te versterken in de uitvoering van 
hun werk. We willen daarmee de basis leggen voor een duurzame investering in de 
leefbaarheid van onze Provincie. 
 
Financiële consequenties 
De oorspronkelijke begroting voor (subsidie en opdrachtgelden) Integratie&Participatie en 
Onderwijs&Arbeidsmarkt zag er als volgt uit: 
 2008 2009 2010 2011 totaal
Integratie en participatie 
Sociale cohesie, 
ontmoeting en actief 
burgerschap 

€ 200.000 € 275.000 € 275.000 € 250.000 € 1.000.000

Integratie in onderwijs € 200.000 € 275.000 € 275.000 € 250.000 € 1.000.000
Onderwijs en arbeidsmarkt 
Aanpak vsv € 750.000 € 1.000.000 € 800.000 € 250.000 € 2.800.000
Aanpak 
jeugdwerkloosheid 

€ 750.000 € 1.000.000 € 800.000 € 250.000 € 2.800.000

Arbeidsmarkt € 400.000 € 600.000 € 400.000 € 300.000 € 1.700.000
Laaggeletterdheid € 150.000 € 250.000 € 130.000 € 100.000 € 630.000
totaal € 2.450.000 € 3.400.000 € 2.680.000 € 1.400.000 € 9.930.000
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Reeds uitgegeven en gereserveerd: 
 2008 2009 2010 2011 totaal
Integratie en participatie 
Sociale cohesie, 
ontmoeting en actief 
burgerschap 

€ 200.000 € 286.000 € 94.000 € 25.000 € 605.000

Integratie in onderwijs € 142.000 € 411.000 € 0 € 0 € 553.000
Onderwijs en arbeidsmarkt 
Aanpak vsv € 573.000 € 791.000 € 563.000 € 183.000 € 2110.000
Aanpak 
jeugdwerkloosheid 

€ 503.000 € 1.026.000 € 651.000 € 200.000 € 2.380.000

Arbeidsmarkt € 411.000 € 535.000 € 318.000 € 79.000 € 1343.000
Laaggeletterdheid € 95.000 € 133.000 € 22.000 € 9.000 € 259.000
totaal € 1.924.000 € 3.182.000 € 1.648.000 € 496.000 € 7.250.000

Nog beschikbaar voor de rest van het project Sociale Agenda: 
 2008 2009 2010 2011 totaal
Totaal beschikbaar € 526.000 € 218.000 € 1.032.000 € 904.000 € 2.680.000

Herziene begroting 2010-2011 
 Opdrachten Subsidies totaal
Integratie en participatie € 281.400 € 656.600 € 938.000
Onderwijs en arbeidsmarkt € 522.600 € 1.219.400 € 1.742.000
totaal € 804.000 € 1.876.000 € 2.680.000

Verdeling Subsidieplafonds 
2010 2011

Integratie en participatie € 500.000 € 156.600
Onderwijs en arbeidsmarkt € 800.000 € 419.400

De bovenstaande herziening van de begroting voor 2010 en 2011 en de nieuwe verdeling 
subsidieplafonds hebben gevolgen voor de begroting. Het oorspronkelijk beschikbare bedrag 
van € 9,93 miljoen wordt hiermee namelijk anders over de jaarschijven verdeeld. De 
herziening van het kasritme zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2010. Op dat 
moment is namelijk ook het exacte rekeningresultaat van de Sociale Agenda over 2009 
bekend. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Bovenstaande betekent dat we in de periode 2010-2011 ons willen toespitsen op het 
versterken van de sociale infrastructuur voor jongeren en derhalve geen nieuwe financiële 
verplichtingen aangaan of inhoudelijke ondersteuning bieden aan initiatieven gericht op: 

- arbeidsmarktbeleid- en participatie resp. voor en van volwassenen 
- sociale cohesie en wijkaanpak gericht op activering en burgerschap volwassenen 
- algemene aanpak van voortijdig schoolverlaten 
- stimuleren van ontmoeting en actief burgerschap van volwassenen 
- ondersteunen scholen in profilering.  
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Een alternatief is om de huidige Sociale Agenda zoals deze in 2008 is geformuleerd voort te 
blijven zetten en geen focus aan te brengen voor de komende twee jaar. Dit alternatief is niet 
gewenst omdat wij ervan overtuigd zijn dat we een belangrijke meerwaarde hebben bij het 
versterken van de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in onze samenleving. 
 
Voorgesteld wordt:  
- In te stemmen met de Kaderstelling Sociale Agenda 2010-2011, focus op jongeren en de 

hierbij behorende inzet van middelen.  
- De subsidieverordening Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht vast te stellen.  
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 22 maart 2010, 2010INT254979, tot 
subsidiëring van de thema’s Integratie & Participatie en Onderwijs & Arbeidsmarkt binnen de 
Sociale Agenda 2010-2011 (Subsidieverordening Sociale Agenda 2010-2011 provincie 
Utrecht). 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2010, 2010INT254979, 
 
Overwegende dat provinciale staten het wenselijk achten om activiteiten te stimuleren die 
bijdragen aan sociale cohesie gericht op jongeren (wijkgericht werken, laaggeletterdheid en 
ouderbetrokkenheid), participatie van jongeren in relatie tot actief burgerschap, onderwijs en 
werk voor jongeren in kwetsbare posities en stimuleren van sectorale samenwerking in zorg 
en techniek. 
 
Gelet op de artikelen 143 en 145 van de Provinciewet;  
 
Besluiten vast te stellen de volgende verordening: 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Utrecht;  
b. project: geheel van activiteiten zoals vastgelegd in het bij de subsidie-aanvraag ingediende 
projectplan,  
c. jongeren: personen tot 28 jaar 
 
Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 

De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing. 
 
Artikel 3 Subsidie-ontvanger 

Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon. 
 
Artikel 4 Activiteiten en criteria 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten gericht op jongeren die 
vallen binnen de volgende thema’s: 
a. integratie en participatie; en  
b. onderwijs en arbeidsmarkt. 
2. De thema’s bedoeld in het eerste lid zijn uitgewerkt in de Kaderstelling Sociale Agenda 
2010-2011 zoals vastgesteld door provinciale staten op 22 maart 2010. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid moet voldoen aan de volgende criteria: 
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a. het past binnen de kaderstelling Sociale Agenda 2010-2011 van de provincie Utrecht;
b. het is niet in strijd met het lokale beleid op het gebied van integratie en participatie of 

onderwijs en arbeidsmarkt; 
c. het is bovenlokaal opgezet, of heeft een bovenlokale uitstraling (voorbeeldfunctie) dat 

overdraagbaar is naar andere gemeenten binnen de provincie Utrecht; 
d. er is sprake van samenwerking in ontwerp, uitwerking en uitvoering tussen twee of 

meer organisaties en deze samenwerking wordt duidelijk omschreven; 
e. het sorteert een langdurig effect met betrekking tot aanpak en werkwijze en 

verankering binnen de betrokken organisatie(s), en 
f. er is een duidelijke koppeling tussen de geplande activiteiten en de daaraan 

gekoppelde begroting. 
 
Artikel 5 Hoogte subsidie 

Een subsidie wordt verleend tot ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten van het project 
met een minimum van € 10.000,--. 
 
Artikel 6 Subsidiabele kosten 

Tot de subsidiabele kosten behoren de eenmalige kosten van de ontwikkeling en realisatie van 
een project.  
 
Artikel 7 Beschikbaar subsidiebudget 2010-2011 
 
1. In onderstaand overzicht zijn de subsidieplafonds voor de periode 2010-2011 voor de 
subsidie bedoeld in artikel 4 opgenomen.  
2. Indien een subsidieplafond op 30 september van enig jaar niet bereikt is kunnen 
gedeputeerde staten het restant toevoegen aan het andere subsidieplafond binnen deze 
regeling. 
 

2010 2011
Integratie en participatie € 500.000 € 156.600
Onderwijs en arbeidsmarkt € 800.000 € 419.400

HOOFDSTUK 2 DE AANVRAAG OM SUBSIDIE 
 
Artikel 8 De aanvraag om subsidie 
 
1. De aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het door de provincie Utrecht 
opgestelde aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van 
gegevens als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
2. Bij de aanvraag wordt, in afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht 1998, in ieder geval een projectplan met de volgende 
gegevens verstrekt: 

a. een bestedingsvoorstel waarin omschreven wordt welke investering door de 
aanvrager(s) zelf wordt gedaan en welke bijdrage gevraagd wordt van de provincie; 

b. een voorstel op welke wijze en volgens welke planning het project na de startfase 
wordt geïmplementeerd in de organisatie; 

c. een voorstel hoe het project en de resultaten ervan gevolgd en vastgelegd worden,en 
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d. een gespecificeerde begroting of een begroting voorzien van een toelichting; 
Artikel 9 Weigeringsgronden  
 
De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien: 
a. er sprake is van een landelijk project, behalve wanneer hieraan een provinciale of regionale 
invulling wordt gegeven, of  
b. het project gefinancierd kan worden op grond van andere wettelijke regelingen. 
 
Artikel 10 Verplichtingen subsidie-ontvanger 

1. Het project start binnen zes maanden na de dag van verzending van de beschikking tot 
subsidieverlening. 
2. De subsidie-ontvanger maakt schriftelijk melding van de start van het project.   
3. De activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen zijn uiterlijk 1 april 2012 afgerond. 
 
HOOFDSTUK 3 VASTSTELLING SUBSIDIE 

Artikel 11 De aanvraag om vaststelling van de subsidie 

Bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie worden in ieder geval de volgende gegevens 
verstrekt:  
a. een inhoudelijke rapportage over het project, met daarin een overzicht van de activiteiten, 
de resultaten van het project en de verschillen ten opzichte van het projectplan dat is 
overgelegd bij de aanvraag om subsidie, en 
b. een financiële rapportage (gebaseerd op de oorspronkelijke begroting). 
 
HOOFDSTUK 4 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 12 Voorschotverlening 

Gedeputeerde staten kunnen een voorschot tot maximaal 90 procent van het subsidiebedrag 
verlenen. 
 
Artikel 13 Intrekking bestaande regeling en overgangsrecht 
 
1. De Subsidieverordening Sociale Agenda 2008-2011 provincie Utrecht wordt ingetrokken. 
2. De bepalingen van de Subsidieverordening Sociale Agenda 2008-2011 provincie Utrecht 

blijven van kracht met betrekking tot subsidies die op grond van deze verordening zijn 
verstrekt. 
 

Artikel 14 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 
 
Artikel 15 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Sociale Agenda 2010-2011 
provincie Utrecht. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 maart 2010. 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


