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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN
ANTWOORDEN
Vastgesteld 28 januari 2021
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met
het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop
gegeven antwoorden.
De vragen zijn op 13 januari 2021 voorgelegd aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij brief van 27 januari 2021 zijn ze
door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
beantwoord.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Lodders
De adjunct-griffier van de commissie,
Krijger
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1
Hoeveel van het oorspronkelijke budget voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is al besteed voor dit jaar? Hoeveel budget blijft er
over voor reguliere MDT-initiatieven?
Antwoord:
Over alle voor 2021 beschikbare MDT-middelen zijn afspraken gemaakt.
Naast de € 15 miljoen voor Perspectief voor de Jeugd wordt er in 2021
circa € 75 miljoen ingezet voor 2 nieuwe subsidieronden.
2
Waarin verschillen de reguliere MDT-initiatieven met de initiatieven die
worden beoogd met de voorliggende begrotingswijziging? Worden er
andere of aanvullende eisen gesteld aan deze MDT-trajecten?
Antwoord:
De € 15 miljoen MDT-middelen worden ingezet voor een light subsidieregeling gericht op gemeenten. Met deze light regeling kan het subsidieproces dusdanig versneld worden dat de aanvragen van gemeenten
binnen 2 weken beoordeeld kunnen worden en gemeenten snel kunnen
starten met de activiteiten (voor reguliere projecten duurt het subsidieaanvraagproces langer). Via deze regeling kunnen gemeenten (max.) € 50.000
ontvangen voor MDT-activiteiten met jongeren. Hieraan kunnen (max) 100
jongeren deelnemen, voor 32 uur in maximaal 8 weken (bij een regulier
MDT-project wordt als voorwaarde gesteld dat een jongere minimaal 80
besteedt aan een MDT-project met een looptijd van circa 6 maanden).
Meer informatie over de subsidieregeling: Perspectief voor de jeugd met
MDT
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