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Samenvatting

Dit voorstel behandelt de subsidieaanvraag van het Technisch Creatief Centrum
Nijmegen(TCCN). Voorgesteld wordt de budgetsubsidie met twee jaar te verlengen. Het
betreft de jaren 2006 en 2007 op basis van het Meerjarenplan 2005-2009 van het TCCN.
Voorstel om te besluiten

1. Het TCCN een budgetsubsidie voor 2006 en 2007 te verlenen van € 70.224, - per jaar,
onder voorwaarden van de prestatieafspraken in de bijlage van de beschikking.
2. De budgetsubsie ten laste brengen van het budget TCCN, productcode 60622.d.44015
3. De bijgevoegde beschikking met subsidietoekenning en prestatieafspraken te verzenden.

Opgesteld door, telefoonnummer

Murset Yavuz, 2482
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Inleiding

In dit voorstel wordt het subsidieverzoek van het Technisch Creatief Centrum Nijmegen
(TCCN) voor de jaren 2006 en 2007 behandeld. Het TCCN verzoekt de gemeente om
€ 73.714,- voor het jaar 2006 en € 75.557 voor 2007 toe te kennen. In dit voorstel
wordt een subsidie toegekend voor 2006 van € 70.224 voor het jaar 2007 wordt de
subsidie geïndexeerd volgens de richtlijnen van de raad.

1.1 Wettelijk- of beleidskader

Beleidskader: In het nieuwe Coalitieakkoord staat o.a. het volgende over de jeugd:
“De jeugd heeft de toekomst. We investeren veel in de jeugd. Van jongs af aan willen we
voorkomen dat er eventueel problemen ontstaan. Het college wil voortijdig
schoolverlaten tot een minimum beperken en investeren in goede onderwijsgebouwen.
We realiseren voldoende voorzieningen voor de jeugd in de wijken en we zetten alles op
alles om voldoende werkgelegenheid te bieden aan iedereen die gekwalificeerd van
school komt.
We zien het ook als plicht om het tekort aan jongerenvoorzieningen op te lossen om
perspectief te bieden. Daar doen wij alles aan wat nodig is en wel dáár, waar er behoefte
aan is”.
Het TCCN is een stedelijke voorziening met een wijkgericht aanbod dat goed past in deze
doelstellingen van het College. Het aanbod van het TCCN voorziet in behoefte van veel
kinderen en scholen ,in het bijzonder de Open Wijkscholen. Daarnaast krijgen de
kinderen die “technische aanleg” hebben, de kans om zich te oriënteren op technische
beroepen en om met de handen te werken.

1.2 Relatie met programma

Het TCCN valt onder het Programma Integraal Jeugdbeleid (7220) Productgroep
Ontwikkelingsgericht Jeugdbeleid dat zich richt op algemene ontwikkeling van de jeugd
in Nijmegen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

2

3

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van het TCCN is het bevorderen van de interesse en
ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van techniek en
natuurwetenschappen door middel van creatieve techniekeducatie. Nevendoelstelling is
een zinvolle vrijetijdsbesteding omdat deze activiteiten buiten schooltijd en in de
schoolvakanties plaatsvinden.
Met de toekennning van deze subsidie kunnen de geplande activiteiten uitgevoerd
worden. Een overzicht van de activiteiten vindt u in de bijlage van de bijgevoegde
beschikking.
Argumenten

Beslispunt 1.
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Het aanbod van het TCCN is ontwikkelingsgericht. De kinderen die liever “met hun
handen willen werken” krijgen de kans om ambities in techniek te ontdekken. In die
zin past het aanbod van TCCN binnen de doelstellingen van het
Ontwikkelingsgerichte Jeugdbeleid c.q. het Collegeakkoord van de gemeente.
Het TCCN en de stichting “Een Slingertouw” zijn de enige organisaties die
vrijetijdsaanbod in techniek en techniekeducatie verzorgen voor kinderen en jongeren
in Nijmegen. Veel werk wordt verricht door deskundige vrijwilligers.
Het TCCN heeft zowel een stedelijk als wijkgericht aanbod dat voorziet in de
behoefte van veel kinderen en van scholen. Dit blijkt uit het bereik van TCCN met
een stedelijk aanbod: 120 kinderen per week en in OWS 2040 bezoekuren van 1,5
uur op jaarbasis.
De doelstellingen die in de “budgetafspraak 2005 ” zijn vastgesteld, zijn voor een
groot deel gehaald. Dit, ondanks de wisseling van “de wacht”. (Medio 2005 is een
nieuwe coördinator aangesteld). Wat niet gehaald is, is de doelstelling met betrekking
tot het aantal meisjes bij de activiteiten aan het centrum. Het streven was 25%, is
gehaald 7,2%. Daarnaast zou het TCCN met 50 vrijwilligers de activiteiten
uitvoeren. Dit is niet gehald. Het aantal vrijwilligers bedroeg 28.
Het TCCN voldoet in de behoefte van veel basisscholen met name de Open
Wijkscholen. Het voortgezet onderwijs begint mondjesmaat de weg naar het TCCN te
vinden. Het TCCN is bijvoorbeeld bezig om samen met het Kandinsky College vorm
te geven aan techniek educatie in school.
Een mogelijke deelname van TCCN in de ontwikkelingen van het Technovium zal veel
meer mogelijkheden bieden aan de jongeren vanaf 12 jaar. Enerzijds worden
vakkennis en enthousiasme over technische beroepen op jongeren overgebracht.
Anderzijds kan TCCN een belangrijke bijdrage (blijven) leveren aan ontwikkelingen in
techniekeducatie op scholen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
Daarnaast kan TCCN techniek en techniekeducatie als vrijetijdsactiviteit blijven
aanbieden in de wijken en Open wijkscholen (binnen- of buitenschools). Deze
budgetperiode kan door het TCCN benut worden voor een actieve deelname aan de
ontwikkelingen met het IPC / Technovium met als doel om het TCCN bij het
Technovium onder te brengen, zowel organisatorisch als fysiek. Hoe groot de
financiële opbrengst van een dergelijke organisatie en locatieverandering bij TCCN
oplevert zal nog onderzocht moeten worden.

Risico’s

Geen

Financiën

De toe te kennen budgetsubsidie van € 70.224 voor de jaren 2006 en 2007 komt ten
laste van het budget TCCN, productcode 60622.d.44015. Het subsidiebedrag van
€ 70.224 is hier structureel op begroot. De subsidie voor 2007 zal in 2007 conform de
richtlijnen van de raad geïndexeerd worden.
Het TCCN wordt voor € 25.000 per jaar uit GSB-middelen gefinancierd.
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Communicatie

Over de voortgang van de prestatieafspraken wordt regelmatig ambtelijk overleg gevoerd
met de bestuursleden van het TCCN
Het TCCN wordt met de bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van uw besluit. De
prestatieafspraken treft u in de bijlage van de beschikking aan.
Uitvoering en evaluatie

De uitvoering van deze budgetsubsidie ligt in handen van het TCCN zelf. Bij eventuele
grote afwijkingen (meer dan 20%) in de uitvoering van de activiteiten is TCCN verplicht
dit aan ons College te melden.
De prestatieafspraken voor de jaren 2006 en 2007 treft u als bijlage bij de beschikking
aan. Het gemeentelijke toezicht op de uitvoering vindt plaats door een halfjaarlijkse
rapportage van TCCN die in de eerste week van juli en van december bij ons College zal
worden ingediend. Daarnaast worden er minimaal twee ambtelijke voortgangsgesprekken
per jaar en een bestuurlijk overleg met het TCCN gepland.
In 2007 zal het TCCN worden betrokken in de totale evaluatie van het Subsidiebeleid
Vrijwillig Jeugdwerk.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst

P. Eringa

Bijlage(n):

1. conceptbeschikking
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Doelstelling, doelgroep, prestaties, voorwaarden en uitgangspunten bij
budgetsubsidie 2006 en 2007 van het Technisch Creatief Centrum
Nijmegen (het TCCN)

Doelstelling

De voornaamste doelstelling is het bevorderen van de interesse en ontwikkeling van
jeugdigen en jongeren op het gebied van techniek en natuurwetenschappen door middel
van creatieve techniekeducatie. Nevendoelstelling is een zinvolle vrijetijdsbesteding
omdat deze activiteiten buiten schooltijd en in de schoolvakanties plaatsvinden.

Doelgroep

Jeugdigen en Jongeren van 4 tot 18 jaar

Functies van de activiteiten
-

Vorming en ontplooiing door middel van technische en creatieve educatie.
Bevordering van deelneming door (jonge) meisjes aan technisch werk.

Activiteiten die georganiseerd zullen worden

1. De jonge onderzoekers: elektronica, computertechniek, robotica,
computerprogrammering, glasblazen, houtbewerking, metaalbewerking,
modelspoorbaan, knikkerbaan.
2. Technica 10/12 voor meisjes.
3. Frutselhoek voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
4. Techniekeducatie voor scholen.
5. Techniek- en ontdekactiviteiten op locatie: wijkcentra, open wijkscholen,
buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs.
6. Organiseren van open dagen en de landelijke wetenschapsdag.
7. Samenwerken met Integraal Praktijk Centrum IPC / Technovium
8. Vernieuwing clubactiviteiten zoals in het meerjaren plan 2005-2009 is beschreven.

Prestaties

1.
2.
3.
4.

Jonge Onderzoekers: 80 kinderen per keer, 38 keer per jaar
Technica 10/12: 20 meisjes per keer 38 keer per jaar
Frutselhoek: 10 kinderen per keer 38 keer per jaar
Techniekeducatie voor scholen op verzoek van scholen. Het verwerven van een plek
binnen Open wijkscholen en de buiten schoolse opvang.
5. Techniek- en ontdekactiviteiten op locatie: wijkcentra, open wijkscholen,
buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het meewerken aan en verzorgen van
activiteiten op kindervakantieweken, culturele manifestaties en markten.
6. Het organiseren van evenementen: Open dagen, landelijke wetenschapsdag e.d.

5. Bijlage 1 bij Raadsvoorstel Budgetsubsidie 2006 Het TCCN.doc

Bijlage 1 bij Raadsvoorstel Budgetsubsidie 2006 en 2007, Het TCCN

Voorwaarden

1. De activiteiten vinden m.n. in het eigen gebouw plaats (gevestigd aan de Waldeck
Pyrmontsingel 16 te Nijmegen maar, waar mogelijk zullen deze activiteiten verhuisd
worden naar de achterstands- en attentiewijken zodat er meer doelgroepen van het
gemeentelijke beleid1 dan voorheen aan de activiteiten van TCCN deel kunnen
nemen.
Daarnaast zal TCCN de mogelijkheden en middelen zoeken om de activiteiten op het
gebied van techniek en natuurwetenschappen uit te bereiden naar de achterstandsen attentiewijken.
2. Het TCCN zal inspanning verrichten t.a.v. werving van meisjes. Het percentage
meisjes onder de deelnemers zal verhoogd worden van 20% in 2005 naar 25% in
2009.
3. Het TCCN zal zich actief opstellen en zelf initiatieven nemen om een samenwerking
met Integraal Praktijk Centrum IPC / Technovium aan te gaan.
4. Het TCCN zal zich actief opstellen en zelf initiatieven nemen voor meer
samenwerking met de open wijkscholen, Kion, Tandem, Een Slingertouw en
eventueel andere organisaties.
5. De uitbreiding van activiteiten dient budgettair neutraal te gebeuren.
6. Bij eventuele grote afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten is TCCN verplicht
dit aan ons College te melden. Dit houdt o.m. in dat bij een afwijking van meer dan
20% van het totale aantal bezoekers, activiteiten of financiën overleg zal
plaatsvinden tussen de stichting en het gemeentebestuur. TCCN neemt het initiatief
hiertoe.
7. Het TCCN zal een halfjaarlijks evaluatieverslag bij ons College indienen, over de
uitvoering van de geplande activiteiten. Hierbij zal vooral gekeken worden naar de
resultaten van de geplande activiteiten. Het TCCN zal in het genoemde
evaluatieverslag tenminste antwoorden geven op de volgende vragen: Welke
activiteiten zijn gerealiseerd en welke niet. Zijn de doelstellingen wel gehaald. Hoe is
de samenwerking geweest tussen TCCN en het IPC/Technovium, de open
wijkscholen, buitenschoolse opvang, Kion, Een Slingertouw en eventueel andere
organisaties.
Wat zijn de stand van zaken van de personeelsformatie, vrijwilligers, welke
inspanningen zijn geleverd om toegankelijkheid voor meisjes en de gehandicapten te
vergroten en werving van externe financiers.
.
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Te weten: kinderen in achterstandssituaties, allochtone kinderen en kinderen met een handicap.

Directie Inwoners
Beleid en Realisatie
Beleidsrealisatie en verantwoording

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon(024) 329 90 00
Telefax(024) 329 29 81

Het bestuur van de
Stichting De Jonge Onderzoekers
(TCCN)
Waldeck Pyrmontsingel 16
6521 BC NIJMEGEN

E-mail
gemeente@nijmegen.nl
Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Verzenddatum

Datum uw brief

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

16-11-2006

L120/JJ
2006.0151

3292500

Onderwerp

Aantal bijlagen

Gemeentesubsidie 2006 en 2007

-

Hierbij delen wij u mee dat de raad van de gemeente Nijmegen op
(datum vullen) besloten heeft u voor de periode 01-01-2006 tot en met
31-12-2007 een subsidie te verlenen. Het subsidiebedrag voor de jaren
2006 en 2007 is bepaald op € 70.224,00, voor het jaar 2007 zal de
subsidie conform de richtlijnen van de gemeenteraad geïndexeerd worden.
De budgetsubsidie is bestemd voor de activiteiten van TCCN die gericht
zijn op het bevorderen van de interesse en ontwikkeling van jeugdigen en
jongeren op het gebied van techniek en natuurwetenschappen door middel
van creatieve techniekeducatie. Nevendoelstelling is een zinvolle
vrijetijdsbesteding daar deze activeiten buiten schooltijd en in de
schoolvakanties plaatsvinden.
Gesubsidieerde activiteiten
Het productenaanbod bestaat uit:
1. De jonge onderzoekers: elektronica, computertechniek, robotica,
computerprogrammering, glasblazen, houtbewerking, metaalbewerking,
modelspoorbaan, knikkerbaan.
2. Technica 10/12 voor meisjes.
3. Frutselhoek voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
4. Techniekeducatie voor scholen.
5. Techniek- en ontdekactiviteiten op locatie: wijkcentra, open
wijkscholen, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs.
6. Organiseren van open dagen en de landelijke wetenschapsdag.
7. Samenwerken met Integraal Praktijk Centrum IPC / Technovium
8. Vernieuwing clubactiviteiten zoals in het meerjaren plan 2005-2009
is beschreven.
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De te leveren prestaties bestaan uit:
1.
2.
3.
4.

Jonge Onderzoekers: 80 kinderen per keer, 38 keer per jaar
Technica 10/12: 20 meisjes per keer 38 keer per jaar
Frutselhoek: 10 kinderen per keer 38 keer per jaar
Techniekeducatie voor scholen op verzoek van scholen. Het
verwerven van een plek binnen Open wijkscholen en de buiten
schoolse opvang.
5. Techniek- en ontdekactiviteiten op locatie: wijkcentra, open
wijkscholen, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het
meewerken aan en verzorgen van activiteiten op
kindervakantieweken, culturele manifestaties en markten.
6. Het organiseren van evenementen: open dagen, landelijke
wetenschapsdag e.d..
Subsidiegrondslag
De subsidieverlening vindt haar grondslag in de Algemene
subsidieverordening 2002 en de Contourennota subsidieverdeling en instrumentarium en daarnaast de wet- en regelgeving van Rijksoverheid en
Provincie.
Voorschotten
De raad heeft besloten tot het uitbetalen van voorschotten.
Maandelijks betaalt de gemeente als voorschot één-twaalfde deel van de
subsidie. De bevoorschotting van de subsidie vindt reeds volgens
onderstaand betalingsschema plaats:
Per 16-01-2006
€
5.783,00
Per 16-02-2006
€
5.783,00
Per 16-03-2006
€
5.783,00
Per 16-04-2006
€
5.783,00
Per 16-05-2006
€
5.783,00
Per 16-06-2006
€
5.783,00
Per 16-07-2006
€
5.783,00
Per 16-08-2006
€
5.783,00
Per 16-09-2006
€
5.783,00
Per 16-10-2006
€
6.059,00
Per 16-11-2006
€
6.059,00
Per 16-12-2006
€
6.059,00
De bedragen zijn/worden overgemaakt onder vermelding van nr. 2006.0151.
Voor 2007 zal overeenkomstig het jaar 2006 de bevoorschotting in
maandelijkse termijn worden overgemaakt.
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Algemeen voorbehoud
Bij aanmerkelijke verslechteringen van de financieel-economische
omstandigheden kan het Rijk de te verlenen bijdrage voor ons
Meerjarenontwikkelingsplan (MOP III) verlagen. Als een dergelijke
verlaging zich voordoet, kan dit ertoe leiden dat wij onze subsidie aan
uw instelling verlagen.
Verantwoording
Verplichtingen instelling
Onder verwijzing naar onze Algemene Subsidieverordening gemeente
Nijmegen en de afspraken met het Rijk zijn de volgende data van belang.
Vóór 1 maart na het betreffende uitvoeringsjaar dient u een korte opgaaf
van de in het betreffende jaar geleverde prestaties of activiteiten aan
te leveren.
Vóór 1 april na het betreffende uitvoeringsjaar dient u een financieel
verslag, een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige
subsidieverplichtingen over het betreffende jaar aan te leveren. Het
niet tijdig aanleveren hiervan kan leiden tot intrekken of lager
vaststellen van de subsidie. Deze stukken gelden tevens als aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Het niet tijdig aanleveren hiervan kan leiden tot intrekken of lager
vaststellen van de subsidie.
Wanneer de afgesproken prestaties en doelen genoemd onder gesubsidieerde
activiteiten niet worden gehaald, heeft de gemeente het recht bij
aanzienlijke afwijkingen tussentijds (dus voor het verstrijken van de
totale budgetperiode) of op het eind van de afgesproken periode de
onderliggende budgetsubsidiebeschikking in te trekken, of te wijzigen,
mogelijk in de vorm van terugvordering van middelen.

Overschotten/ tekorten
Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het
gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende.
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Exploitatieoverschotten en –tekorten komen voor rekening van uw
instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van
uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene
(egalisatie)reserve. Deze reserve mag oplopen tot 10% van de lasten van
dat deel van de jaarlijkse begroting, dat betrekking heeft op het
gemeentelijk subsidiedeel. Indien de reserve een grotere omvang heeft,
dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in
overweging genomen.
Overschotten, die verband houden met de middelen die betrekking hebben
op de Rijksfinanciering in het kader van MOP III, worden in beginsel
teruggevorderd.
Evaluatie budgetsubside
In 2007 zal er een evaluatie plaatsvinden van het totale Subsidiebeleid
Vrijwillig Jeugdwerk; de subsidie aan het TCCN is een van de onderdelen
die nadrukkelijk in het onderzoek worden betrokken.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur,
de heer H. Peereboom, tel. 3299216, Project Management.
Bij vragen over de betaling van de subsidie kunt u contact opnemen met
de medewerker subsidies, mevr. J.H.G. Janssen, tel. 3292500, bureau
Beleidsrealisatie en verantwoording.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken, te
rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een
bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, t.a.v.
afdeling J400, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• Uw naam en adres;
• De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
• Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of
een kopie van dit besluit;
• De gronden waarop uw bezwaar berust.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,
De Burgemeester,

De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst

P. Eringa
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