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Subsidievaststelling 2015 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

Voorstel
1. Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 2015 van Algemeen

Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en het definitief subsidie 2015 vaststellen
op € 750.733,00 conform bijgevoegde concept beschikking;

2. De marge die wordt gehaald op projecten die niet nodig is voor de dekking van de
tekorten op de basis- en aanvullende taken terug te vorderen voor een bedrag
van€ 122.859,-;

3. De vereveningsreserve afromen tot het afgesproken maximum van 15olo van het
vastgestelde jaarsubsidie en dus C 16.129,- terug te vorderen;

4. De financiële gevolgen (niet geraamde terugvordering van in totaal € 138.988) te
verwerken in de 3e bestuursrapportage 2016.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft de
jaarrekening en het jaarverslag 2015 aangeboden. De jaarstukken zijn voor u in de bijlage
opgenomen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en
voldoet hiermee aan hetgeen in de Subsidieverordening Professionele Instellingen 2015
vermeld is.

Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van
onder andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te
bieden uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken van
deze beleidsdoelstellingen en het subsidiebudget in te zetten voor initiatieven die relevant
zijn voor de gemeente Weert, verstrekt de gemeente subsidies.
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1.1 llet jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen bij de subsidieverlening,
zodat de subsidie 2015 kan worden vastgesteld.

Uit het jaarverslag en de jaarrekening 2015 is gebleken dat Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn
genoemd in de uitwerkingsovereenkomsten 2013-2016 en de voorwaarden zoals die,
conform de subsidieverordening Professionele Instellingen 2015, worden gesteld aan de
professionele instellingen.

Toelichting op onderdelen :
Jaarverslag 2015:
Het jaarverslag 2015 geeft een zeer duidelijk beeld van de organisatie, de gevoerde
strategie en het gevoerde beleid. Tevens worden per gemeente de resultaten van de
hulpverlening uitgebreid weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de
uitvoering van aanvullende taken, de uitvoering van projecten en de activiteiten van de
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

In 2015 heeft regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Stichting
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en de gemeente Weert.

Doelen/effecten:
De hulpverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg is

laagdrempelig en helpt mensen om weer zelf grip te krijgen op hun leven. Het Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg draagt zo bij aan de doelstellingen in het sociale
domein:'iedereen doet mee'.

Jaarrekening:
De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring.

2.7 Een deel van de middelen die vrijkomen als gevolg van de compensatieregeling, kan
wo rd e n te rug g evo rd e rd.

Vanaf 2012 wordt de onderverdeling basistaken, aanvullende taken en projecten voor
derden gehanteerd. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft met
de subsidiërende gemeenten afgesproken de subsidiebedragen van 2012 tot en met 2014
te middelen (compensatieregeling) en de resultaten op de projecten naar rato van het
ingekocht budget aan basis- en aanvullende taken over de gemeenten te verdelen.
Ook voor 2015 is deze compensatieregeling van toepassing verklaard.

Uit de jaarrekening blijkt het volgende:
¡ De balanspositie is beoordeeld aan de hand van diverse kengetallen en is

voldoende.
o Het exploitatieresultaat 2015 is, rekening houdend met de afgesproken

compensatieregeling, € 0. De compensatiemiddelen die in 2015 beschikbaar zijn
bedragen in totaal € 486.44L. Het aandeel van de gemeente Weert hierin is
€ 141.049. De tijdelijke extra uitbreiding van de Vraagwijzer tot L-7-2016
(€ 16.965), de kosten (€ 540,-) van het project'Het wordt druk in de wijk 2OI5'
en € 685,- voor het aansluiten op de subsidieaanvraag 'compensatieregeling'
worden ten laste van deze compensatiemiddelen gebracht. Het totaalbedrag aan
terug te vorderen compensatiemiddelen komt hierdoor uit op C 122.859,-.

o De reservepositie is onveranderd ten opzichte van 2014 en is goed. De
vereveningsrekeningen blijven hierbij buiten beschouwing omdat deze feitelijk
geen reserve van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg zijn, het
zijn middelen van de gemeenten.
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Er zijn in de uitwerkingsovereenkomst geen bepalingen opgenomen over de
omvang van de algemene reserve.

In het financieel jaarverslag worden, waar nodig, de afzonderlijke posten toegelicht.

3.1 Uit de jaarrekening blijkt dat de vereveningsreserve hoger is dan afgesproken.
Conform de Uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 en de Subsidieverordening Professionele
Instellingen 2015 mag de Vereveningsreserve maximaal 15olo van de vastgestelde
jaarsubsidie bedragen (15olo van € 706.186,-= € 105.927,90).
De stand van de Vereveningsreserve is eind 2015 € 122.057,- (= t7,28o/o)
Conform art3.2 van de uitwerkingsovereenkomst kan het meerdere
(€ t22.057,- -/- € LO5.927,9O,- = € t6.L29,-) worden teruggevorderd dan wel verrekend
worden met de toegekende subsidie. Voorstel is om het meerdere terug te vorderen.

4.1 De niet geraamde inkomsten moeten nog worden verwerkt in de Berap.
Vooraf is niet bekend of en zo ja hoeveel compensatiemiddelen teruggevorderd kunnen
worden. Ook is niet vooraf bekend wat de stand van de vereveningsreserve zal zijn.
Daarom is vooraf geen rekening gehouden met deze inkomsten.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie ad€750.733,00 is ten laste gebracht van

* N.B.: per saldo heeft de subsidie voor consulenten CJG 2015 € 35.547 bedragen; per abuis is er
€ 37.715 bevoorschot. Het meerdere bedrag van € 2.168,06 is op 19-1-2016 aan de gemeente
terugbetaald.

Overzicht van de terug te vorderen middelen, in totaal € 138.988,00

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voldoet aan de geldende verplichtingen
uit de Algemene wet bestuursrecht en voorwaarden die, conform de subsidieverordening,
worden gesteld aan de professionele instellingen.

Comm unicatie/ participatie
Het bestuur van de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg door middel
van bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Regulier jaarsubsidie 2015 706.186,00 6201000/6425000
Twee consulenten CJG (48o/o)x 35.547,OO 7L600Ot16300000
KIES 9.000,00 776OOOL/6343032
Totaal subsidie 2015 75l¡.733,OO

Restant compensatiemiddelen 2015 122.859,00
Afromen ve reven i n gsreserve 16.129,00
Totaal terug te vorderen 138.988,OO

Pagina 3



Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
1. Concept-beschikking
2. Jaarverslag 2015
3. Jaarrekening 2015
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Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg
t.a.v. Het bestuur
Vogelsbleek 10
6001 BE WEERT

weeft, 0601{T.20,10

Onderwerp : beschikking subsidievaststelling 2015

Ons kenmerk : Z/L6/OL9253

Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie (collegebesluit d.d. 16 juni 2015) voor een
jaarlijkse subsidie voor het jaar 2015 vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie vast op een bedrag van€750.733,00. Uit het jaarverslag en de
jaarrekening 2OL5 is gebleken dat Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn genoemd in de
uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 en de voorwaarden zoals die, conform de
subsidieverordening Professionele Instellingen 2015, worden gesteld aan de professionele
instellingen.

Voorschot
U heeft een voorschotbedrag op de subsidie gekregen. De subsidievaststelling komt
overeen met het uitbetaalde voorschot. Er hoeft dus geen verrekening plaats te vinden

Compensatieregeling
Onderdeel van de afspraaktot middeling van de subsidies in20L2,2073,2074 en 2015 is
dat u de marge die gehaald wordt op de projecten die niet nodig is voor de dekking van de
tekorten op de basis- en aanvullende taken ter beschikking stelt aan de gemeenten.
Voor de gemeente Weert komt dat uit op een bedrag van € 141.049,- (p.20 jaarrekening
2015). Conform afspraak wordt echter op dit bedrag de tijdelijke extra uitbreiding van de
Vraagwijzer tot 1-7-2016 (€ 16.965), de kosten (€ 540,-) van het project 'Het wordt druk
in de wijk 2015'en € 685,- voor het aansluiten op de subsidieaanvraag 'compensatie-
regeling'in mindering gebracht. Het totaalbedrag aan terug te vorderen
compensatiemiddelen komt hierdoor uit op € L22.859,-.

Vereveningsreserve
Conform de Uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 en de Subsidieverordening Professionele
Instellingen 2015 mag de vereveningsreserve maximaal 15olo van de vastgestelde
jaarsubsidie bedragen (15olo van € 706.186,-= € LO5.927,90). De stand van de
Vereveningsreserve is eind 2015 € 122.057,- (= L7,28o/o). Conform art3.2 van de
uitwerkingsovereenkomst vorderen wij het meerdere (€ L22.057,- -/- € 105.927,90,- :
€ t6.L29,-) terug.

Wij vragen u het bedrag van € 138.988,- binnen 30 dagen, na dagtekening van deze briel
over te maken op rekeningnummer NLl38NGH0285009303 t.n.v. gemeente Weert onder
vermelding van "afrekening subsidie 2015 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg".
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Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek (bereikbaar via
0495-575487 of per e-mail s.doek@weert.nl) of met Twan Joosten (bereikbaar via
0495-575488 of per e-mail t.joosten@weert. n I ).

Hoogachtend,
Het college burgemeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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