
 

 
 
Bijdrage Jeugd-Punt aan bezuinigingsdiscussie gemeente Stichtse Vecht 
 
 
Positie 
Jeugd-Punt maakt sinds medio 2020 deel uit van de Vitale Coalitie vanuit de overtuiging dat goede inhoudelijke 
samenwerking leidt tot een verhoogde effectiviteit en betere kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening. 
 
Binnen de Vitale Coalitie neemt Jeugd-Punt wel een bijzondere positie in. Als enige ontvangt de organisatie 
geen subsidie, maar is er sprake van een inkoop relatie met de gemeente. Jeugd-Punt ziet zich in deze 
nadrukkelijk als opdrachtnemer en richt zich op uitvoering van de opdracht die de gemeente haar verstrekt, 
binnen het budget dat de gemeente hiervoor ter beschikking stelt. In nauwe samenspraak met de 
opdrachtgever worden de te leveren diensten vastgesteld. Voor 2021 is Jeugd-Punt met de gemeente in 
overleg over het dienstenpakket. 
 
 
Financiële opgave 
Budget Jeugd-Punt 2020 in Stichtse Vecht:    € 389.165 
Ureninzet bedraagt:       5.860 uur 
 
Korting van 20%:       € 78.000 
Vermindering uren:      1.170 
 
 
Opties  
In navolgende geven we een korte schets van de huidige dienstverlening met het daaraan gekoppeld budget, 
zodat inzichtelijk wordt welke keuzes gemaakt kunnen worden. 
 
 Jeugd-Punt biedt in Stichtse Vecht accommodatie-gebonden en groepsgericht werken op twee locaties, in 

Breukelen en Maarssen. Het is voor veel jongeren een alternatief voor de straat, naast de intensieve 
contacten van de professionals met individuele jongeren en de mogelijkheden van  gerichte voorlichting en 
advies. Het sluiten van beide accommodaties levert iets meer dan de gewenste besparing op. 
    Budget ongeveer: € 95.000 

 
 Jeugd-Punt begeleidt specifieke doelgroepen en kent projecten gericht op meiden, LHBTi-ers, jonge 

mantelzorgers, jonge statushouders, jongeren binnen het autistisch spectrum, schoolverlaters en jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De projecten zijn gericht op participatie, het voorkomen van sociaal 
isolement en eenzaamheid. Daarnaast vindt individuele coaching plaats, gericht op het voorkomen van 
doorstroom naar zwaardere geïndiceerde jeugdzorg en in het kader van de PGA. Het volledig stopzetten 
van de inzet op specifieke groepen en coaching samen levert iets meer dan de gewenste besparing op. 
    Budget ongeveer: € 85.000 

 
 Een belangrijk deel van het preventief werk van Jeugd-Punt is het vindplaatsgericht werken. Op straat, op 

school, digitaal worden de contacten gelegd met jongeren. Onderdeel daarvan is het voorkomen of 
verminderen van overlast. Specifieke inzet is er op overlastgevende groepen en overlastgevende situaties, 
in nauwe samenwerking met politie, boa’s, OOV en buurt. Door deze inzet met ongeveer 80% te 
verminderen kan de gewenste besparing worden gerealiseerd. 
    Budget bij 80% krimp ongeveer: € 80.000 

 
 Jeugd-Punt gebruikt de inzet van sport-combinatiefunctionarissen om op een positieve wijze met jongeren 

aan de slag te kunnen. Er wordt o.a. gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen, leren samenwerken, 
trots te ervaren en agressieregulatie. Hierbij wordt tevens samengewerkt rondom vormen van psycho-
motorische training ingezet. Het stopzetten levert ongeveer een derde van de gewenste besparing op. 
    Budget ongeveer: € 30.000 
 



 

 
 

 
 Jeugd-Punt werkt nauw samen met een groot aantal partners in netwerken om de effectiviteit van de 

interventies te vergroten. Het stopzetten van onder andere de overleggen binnen het netwerk van zorg en 
welzijn, PGA, OOV, onderwijs, sociale teams, politie etc levert ongeveer een derde van de gewenste 
besparing op.  
    Budget ongeveer: € 25.000 
 

 Jeugd-Punt werkt aan het versterken en vergroten van de participatie en activering van jongeren richting 
onderwijs, werk en zinvolle invulling van hun dagbesteding. Tevens wordt in samenwerking met het 
onderwijs gewerkt aan gerichte voorlichting en advies rondom groepsdruk, sexting, genotsmiddelen e.d.. 
Via cofinanciering waarbij deelname vanuit de gemeente voorwaardelijk is, voeren we het landelijk project 
Young Leaders uit in Stichtse Vecht. De aanvullende landelijke financiering bedraagt ongeveer € 40.000. 
    Budget ongeveer: € 35.000 

 
 
Effect 
Het is lastig het maatschappelijk effect van een bezuiniging per onderdeel te benoemen. Wel zien we een 
toenemende vraag vanuit de gemeente op inzet overlastgevende jongeren, preventieve coaching, deelname 
aan inzet op jonge mantelzorgers en eenzame jongeren. Ook zien we dat we meer dan momenteel begroot, 
gevraagd worden om bij te dragen aan diverse overleggen. 
 
Eerder is aangegeven dat grofweg elke jongere die terecht komt in een zwaardere vorm van geïndiceerde 
hulpverlening tussen de € 10.000 en 100.000 per jaar kost. Het voorkomen van een uithuisplaatsing van één 
jongere levert gemiddeld tussen de € 100.000 en € 140.000 op jaarbasis op1. 
 
 
Voorstel 
Zoals eerder aangegeven ziet Jeugd-Punt zich als opdrachtnemer en wil zij graag in overleg met de 
opdrachtgever op welke wijze het vanuit de gemeente beschikbare budget voor jongeren ingezet kan worden. 
Jeugd-Punt zet zich daarbij in op optimale uitvoering van de opdracht die haar gegund wordt. Overigens loopt 
dit overleg met de gemeente reeds.  
 
We zien weinig overlap met andere organisaties, wel een sterke complementaire rol. 
We stellen nadrukkelijk voor in ieder geval de opdracht voor de sportfunctie mee te nemen in de bezuiniging. 
Belangrijkste reden is dat er ook andere organisaties in de gemeente zijn die sport voor jongeren uitvoeren, al 
ziet Jeugd-Punt sport als middel en anderen sport als doel. Nauwe samenwerking met deze organisaties kan 
een win-win opleveren. 

                                                      
1 Bron: Kostprijsonderzoek gecertificeerde instellingen, Berenschot, 2018 


