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Onderwerp
Subsidieverlening Punt Welzijn ten behoeve van Vluchtelingenwerk 2017

Voorstel
Voor het jaar 20L7 een aanvullende subsidie van maximaal € 38.970 te verlenen aan Punt
Welzijn ten behoeve van Vluchtelingenwerk Weert conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 20

juli 2016 het'Beleids -en actieplan opvang en integratie van

vergunninghouders in Weert 2OL6-2077'vastgesteld. Eén van de onderdelen van het
beleids - en actieplan is de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van
vergunninghouders die volgens een door het Rijk opgelegde huisvestingstaakstelling in
onze gemeente komen wonen. Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn voert de
maatschappelijke begeleiding voor de gemeente uit. Punt Welzijn ontvangt hiervoor
jaarlijks een reguliere subsidie van € 57.000. Door de verhoogde taakstellingen in 2016 en
20L7 is de reguliere subsidie aan Vluchtelingenwerk niet toereikend. Voor 2016 kreeg Punt
Welzijn een aanvullende subsidie van € 38.970. Voor het jaar 2Ot7 heeft Punt Welzijn een
subsidieverzoek van wederom € 38.970 ingediend, waarvan € 35.970 voor
personeelskosten en € 3.000 voor vrijwilligerskosten.

Beoogd effect/doel
Met dit voorstel wordt Vluchtelingenwerk Weert in staat gesteld maatschappelijke
begeleiding en ondersteuning te bieden aan alle daarvoor in aanmerking komende
vergunninghouders in Weert. Hiermee wordt de zelfredzaamheid, participatie en integratie
van deze mensen in de Nederlandse c.q. Weerter samenleving bevorderd.

Argumenten
1.1 Aanvullende subsidie aan Vluchtelingenwerk is noodzakelijk
De huisvestingstaakstelling wordt bepaald door het Rijk en is niet door de gemeente of
door Vluchtelingenwerk te beïnvloeden. Voor de eerste helft van 2017 is de landelijke
Weert,
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taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te
huisvesten vergunninghouders. Daarmee is de taakstelling substantieel lager dan de
tweede helft van 2016. Voor de gemeente Weert betekent dit 38 vergunninghouders.
Wat betreft de taakstelling voor de tweede helft van 2017 heeft de staatssecretaris
aangegeven dat deze op basis van huidige prognose 19.000 zal bedragen. Op basis
hiervan zal onze taakstelling naar verwachting 45 á 50 vergunninghouders bedragen. Dit
betekent dat we in heel 2017 ongeveer 88 personen moeten huisvesten.
Gelet op de bovenvermelde aantallen, het aantal procedures gezinsheren¡gingen en het
feit dat een groot aantal vergunninghouders in 2016 nog in 2017 begeleid moet worden,
continuering van de huidige coördinatie uren bij Vluchtelingenwerk noodzakelijk.

is

L.2 Er is voldoende budget beschikbaar om de kosten te dekken
Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding ontvangt de gemeente een
zogenoemde COA-vergoeding van € 2.370 per volwassen statushouder. Uitgaande van 45
volwassenen zullen we in 2017 naar verwachting een vergoeding van € 105.650
(45 x € 2.370) ontvangen.

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
De aanvullende subsidie van € 38.970 wordt bekostigd uit de middelen die de gemeente
van het COA daarvoor krijgt. Hoeveel de gemeente over heel 2017 van COA gaat
ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding is niet exact te voorspellen. Het gaat
immers om een bijdrage per gehuisvest volwassen individu uit de doelgroep, die achteraf
betaalbaar wordt gesteld. Zoals boven vermeld zal het in 2OL7 naar verwachting om
ongeveer € 105.650 gaan.

Uitvoering/evaluatie
Conform de afgesproken werkwijze en subsidieaanvraag zal Vluchtelingenwerk Weert alle
nieuwe vergunninghouders gedurende maximaal 12 maanden coachen en begeleiden. Om
deze diensten aan te kunnen bieden, werkt Vluchtelingenwerk Weert nauw samen met
diverse instellingen. Met Punt Welzijn is de afspraak gemaakt dat zij periodiek overleg
voeren met de consulenten Activering en Werk om de voortgang te bespreken. Punt
Welzijn presenteert ook een inhoudelijk en financieel jaarverslag vóór 1 mei 2018.
Com m

unicatie/

pa
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Punt Welzijn zal d.m.v. bijgevoegde beschikking op de hoogte worden gebracht van het
besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Ton Weekers, hoofd afdeling OCSW
Frank van Beeck, Beleidscoördinator afdeling OCSW
Patricia Vos, beleidsadviseur financiën
Extern:

Ilse den Mulder, manager Punt Welzijn

Bijlagen
Brief subsidieaanvraag Punt Welzijn
Concept-beschikking
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Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een aanvullende subsidie ten behoeve van het Vluchtelingenwerk Weeft voor het jaar 2OL7
In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2017 aanvullende subsidie voor een bedrag van maximaal
€ 38.970. Deze subsidie is bedoeld om uitvoering te geven aan de maatschappelijke
begeleiding van vergunninghouders in 2077.
Voo rschot/Verreken i n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van€9.742,50. Dit maken wij over op uw
bankrekeni ngnum mer NL37RABOO57 5027 t26.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Voorwaarden en verplichtingen
Er is een aantal voorwaarden en verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:
¡ over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie;
. over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden;
. wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.
- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
. de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht;
er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.
U bent verplicht de activiteit(en) te evalueren en de evaluatie mondeling toe te lichten
aan de gemeente Weert ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.

¡

-

Wilhelminas¡ngel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2018 de aanvraag voor de subsidievaststelling 2OI7 in.
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten zijn

gerealiseerd/uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen,
voorwaarden en/of eisen. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en een
toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende
controleverklaring.
Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

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

Torgt u 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 mevrouw ÜmügülTasim. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 58 98 en per e-mail op u.tasim@weert.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert
Ter attentie van mevrouw U. Tasim
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Betreft: Aanvraag €xtra subsidie Vluchtelingenwerk 2Ot7
Weert, 12 november 2016

Geacht College,
Het ziet er naar uit dat onze taakstelling voor het aantal op te vangen nieuwkomers voor de
eerste helft 2017 ongeveer 38 personen is. Dit is substantieel lager dan de tweede helft van
20L6, maar wederom aanzienlijk hoger aantal dan onze huidige taakstelling van 40 op te
vangen nieuwkomers. Om het totaal aantal nieuwkomers in 2017 opnieuw conform huidige
werkwijze te kunnen ondersteunen doen wij u onderstaand voorstel toekomen.

Voorstel 2OL7z handhaven extra uren vluchtelingenwerk met 18 uren per week
Dat betekent dat de reguliere uren van onze coördinatoren ook in 2Ot7 met 18 uren worden
vermeerderd ten behoeve van hun werkzaamheden.
De uitbreiding van het aantal uren 20L7 is als volgt te verklaren;
De werkwijze vluchtelingenwerk gaat uit van een coachtraject van 6 tot 12 maanden
voor alle volwassen nieuwkomers; de tijdsduur wordt bepaald aan de hand van de
mate van zelfredzaamheid die een cliënt weet te bereiken. Om de extra toeloop van
nieuwkomers op te kunnen vangen en daarmee de huidige kwaliteit van
dienstverlening te blijven garanderen dient komend jaar het huidige team uitgebreid
te worden naar 6O (actieve) vrijwillige coaches. Het aantal tolken, taalbegeleiders en
activiteitenbegeleiders wordt tevens uitgebreid. Meer nieuwkomers betekent
automatisch meer behoefte aan taalondersteuning.
aanvang
B¡j aanvang 2017 wordt een groter team vrijwilligers gecoördineerd dan
2016.

-

-

bij

uit 2016 wordt ook nog in 2Al7
begeleid. Op dit moment staan er zelfs nieuwkomers op de wachtlijst in afwachting
van een beschikbare coach.
Om voldoende binding te blijven houden met de werkvloer dienen de coördinatoren
voldoende beschikbaar te zijn. Zo kan de (individuele) begeleiding en scholing van
coaches optimaal worden vormgegeven.
De coördinatoren houden sinds dit jaar begin- en eindgesprekken met nieuwkomers
en de gekoppelde coach vanwege toenemende complexiteit van vragen en
(gezins)situaties.
Het aantal procedures gezinsherenigingen en complexe (gezins)situaties vragen meer
dan ooit een optimale begeleiding door de coördinatoren. Steeds vaker zien we dat
overleg en afstemming met onze netwerkpartners is vereist.
Een groot aantal te begeleiden nieuwkomers

Stichting Punt Welzijn I Postbus 112 | 6000 AC Weert I Tel. (0495) 69 79 00
info@puntwelzijn.nl I www.puntwelzijn.nl I Rabobank NL3TRABO 0575027126 | KvK 12043625
Punt Welztln ls onderdeel van de UnÍtus-groep
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De dagelijkse aansturing is het minst kwetsbaar en dus optimaal geborgd bij een

(bijna) gelijke urenverdeling tussen beide coördinatoren.
Voor deze extra inspanning en ondersteuning berekenen wij een extra van + € 35.970,-voor personeelskosten en € 3.000,-- voor de extra vrijwilligerskosten.
Gezien onze huidige ervaringen sluit bovenstaand voorstel ons inzíens ook komend jaar het
meest aan bij het werken aan zelfredzaamheid van nieuwkomers, waardoor een voorspoedige

integratie in Weert bevorderd wordt.
Wij verzoeken u vriendelijk ook voor 2OL7 extra middelen beschikbaar te stellen en wel een
bedrag van €38.970--.
Tot slot wil ik u vragen in overweging te nemen de subsidie voor vluchtelingenwerk
structureel te verhogen. Hiermee wordt voorkomen dat de formatie voor vluchtelingenwerk,
ingegeven door de fluctuerende taakstelling, jaarlijks onzeker is. Dit maakt onze
bedrijfsvoering onnodig complex en voor onze coördinatoren is pas op het eind van het jaar
duidelijk wat hun uren-inzet voor het volgende jaar zal zijn.

In afwachting van uw positieve reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
(

Ilse deryfluluer
Manager Punt Welzijn
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