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Onderwerp
Subsidie 2019 Stichting Tafeltje-Dek-Je, Stichting Dagopvang Weert, Stichting PSW en
Stichting Slachtofterhulp Nederland.

Voorstel
Voor het jaar 2019 subsidie te verlenen aan:
1. Stichting Tafeltje-Dek-Je tot maximaal € 24.200,- volgens bijgevoegde concept-

beschikking.
2. Stichting Dagopvang Weert tot maximaal € 30.539,- volgens bijgevoegde concept-

beschikking.
3. Stichting PSW tot maximaal € 17.679,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
4. Stichting Slachtofferhulp Nederland, Bureau Roermond tot maximaal € L2.75O,-

volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 vastgesteld.
In de nota is vastgelegd welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Enerzijds
gaat het om subsidies aan een brede doelgroep (zoals culturele verenigingen, sport-
verenigingen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen). Hiervoor heeft uw college
subsidieregelingen vastgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk
mandaat.

Anderzijds is er sprake van /ossfaande subsidieontvangers. Deze subsidies zijn niet opge-
nomen in de vastgestelde subsidieregelingen, maar staan met naam en het maximaal te
verlenen subsidiebedrag vermeld in de nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligers-
organisaties 2Ot7'. Dit voorstel heeft betrekking op deze losstaande subsidies.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie voor het jaar 2019
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Argumenten
Sti chti n a Tafeltje- Dek-le :
l.l Tafeltje-Dek-Je verzorgt maaltijden voor mensen, die niet (meer) kunnen koken.
Door het aan huis bezorgen van maaltijden kunnen inwoners van Weert, waaronder
veel ouderen die niet (meer) kunnen koken, regelmatig een gezonde warme maaltijd
gebruiken. Dit maakt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen.
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2.1 De stichting exploiteert diverse huiskamers waar kwetsbare ouderen terecht kunnen
voor een zinvolle dagbesteding of om de mantelzorgers te ontlasten.
Stichting Dagopvang Weert heeft als doelstelling (dag)opvang te bieden, waardoor
ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven wonen en waardoor
mantelzorgers ontlast kunnen worden. Ook ouderen die dreigen te vereenzamen kunnen
bij de huiskamers van de stichting terecht om gelijkgestemden te ontmoeten. De stichting
is een vrijwilligersorganisatie met 52 vrijwilligers en wekelijks ca. 140 gasten.

Stichting PSW:
3.1 PSW organiseert in het kader van de vrijetijdsbesteding diverse activiteiten voor
verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen in de regio Midden-Limburg.
De activiteiten zijn gericht op kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
in de regio Midden-Limburg. Het gaat daarbij met name om mensen die (nog) bij hun
ouders thuis wonen en geen beroep kunnen doen op professionele begeleiding in de vrije
tijd. Ook mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen of in een zorg-
instelling, doen in toenemende mate een beroep op de activiteiten. Uit Weert nemen 49
mensen deel aan de activiteiten.

Stichting Slachtofferhulp Nederland, Bureau Roermond :
4.1 Slachtofferhulp Nederland (Bureau Roermond) biedt juridische, praktische en
emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden betrokkene en getuigen van
misdrijven.
Slachtofferhulp Nederland is gehuisvest op ruim 85 locaties in Nederland, waaronder in
Roermond. De medewerkers zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en inzet-
baar bij gewelds-, verkeers-, vermogens-, zeden- en overige delicten. Onder overige
delicten vallen onder andere brandstichting, zelfdoding, vermissing, arbeidsongevallen,
of andere misdrijven. De inzet is voor de slachtoffers zonder kosten en dicht in de buurt

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Sti chti ng Tafe I tje- Dek-le :
1.1 De hoogte van de subsidie sluit aan bij de kosten van de begroting.
Stichting Tafeltje-Dek-Je is een 100o/o gesubsidieerde instelling, waarvan eventuele baten
weer worden terugbetaald aan haar subsidiegever, de gemeente Weert. De hoogte van de
subsidieverlening wordt bepaald door de ingediende begroting, met een maximum van
€ 37.500,-. Dit bedrag is als zodanig doorde gemeenteraad gereserveerd bij de vast-
stelling van de nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2077'. De inge-
diende begroting 2019 laat geen opmerkelijke zaken zien in vergelijking met voorgaande
jaren.

Stichti ng Dago pva na Weert :
2.1 De stichting heeft sinds 2017 de beschikking over nieuwe huisvesting in Cwartier
waardoor de kosten zijn toegenomen.
In de nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017' is als grondslag voor
subsidie het bedrag C26.72O,- opgenomen. Dit bedrag sluit aan bij de begroting.
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Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft uw college middelen beschikbaar gesteld om de
Huiskamer voor Ouderen, die voorheen in De Roos was gehuisvest, te verplaatsen naar
Cwartier. Zoals bij dat besluit al is aangegeven, zijn de huurkosten op deze locatie hoger
en dient het subsidiebedrag (als genoemd in de nota) met € 3.819,- te worden verhoogd.
Het voor 2019 aan Stichting Dagopvang Weert te verlenen subsidiebedrag komt daarmee
in totaal uit op € 30.539,-.

Stichtino PSW:
3.1 Er is sprake van een regionale subsidierelatie.
De subsidie aan Stichting PSW is op Midden-Limburgs niveau tot stand gekomen, waarbij
de hoogte van de subsidie mede is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende
gemeenten (Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Nederweert en Weert).
Voor het subsidieaandeel van Weert wordt gebruik gemaakt van de volgende berekenings-
formule (variabele gegevens volgens begroting PSW 2019):

(loonkosten twee beroepskrachten - bijdrage gemeente Roermond)
(e. 57 -513-OO - c 18.600,001 x aantal inwoners Weert

49.874aantal inwoners deelnemende gemeenten exclusief Roermond
166.178

Voor het subsidieaandeel van Weert is door de gemeenteraad bij de vaststelling van de
nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 20t7' een maximum subsidie-
bedrag gereserveerd van € 12.000,-. De ingediende begroting laat geen opmerkelijke
zaken zien in vergelijking met voorgaande jaren. Het door PSW begrote subsidiebedrag
voor 2019 bedraagt € 1L.679,-.

Stichting Slachtofferhulo Nederland. Bureau Roermond :
4.1 Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. De organisatie- en hulpverleningskosten komen ten
laste van de gemeenten.
Slachtofferhulp Nederland is een noodzakelijke basisvoorziening om de, inmiddels bij wet
geregelde, hulp aan slachtoffers te kunnen bieden. De subsidie is gebaseerd op een
bedrag per inwoner, met een in de nota 'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
2Ol7' opgenomen maximumbedrag van € 12.750,-.

In de exploitatieopzet 2019 nieuwe taken Wmo zijn voor Stichting Tafeltje-Dek-Je,
Stichting Dagopvang Weert en Stichting PSW voldoende middelen opgenomen. De
subsidies kunnen ten laste worden gebracht van het grootboeknummer 6700001,
algemene voorzieningen Wmo; en de volgende kostencategorieën:
. Stichting Tafeltje-Dek-Je ) 6425039, subsidie Stg. Tafeltje-Dek-Je
r Stichting Dagopvang Weert ) 6425038, subsidie Stg. Dagopvang Weert
. Stichting PSW ) 6425L06, subsidie Stg. Pedagogisch Sociaal Werk ML

De subsidie van € t2.750,- aan Stichting Slachtofferhulp Nederland kan ten laste worden
gebracht van grootboeknummer 6201001, Stichting Slachtofferhulp Nederland; kosten-
categorie 6425000, overige inkomensoverdrachten. Na de subsidieverlening 2019 aan
Stichting Slachtofferhulp Nederland, Bureau Roermond, resteert er geen bedrag meer in
dit budget.

De subsidies worden in vier termijnen uitbetaald

Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Uitvoering/evaluatie
Bij de subsidievaststelling 2019 wordt op basis van inhoudelijke en financiële verslag-
legging beoordeeld of er is voldaan aan de voor deze subsidies geldende voorwaarden en
verplichtingen. Deze zijn opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikkingen. Een aanvraag
tot subsidievaststelling moet door genoemde stichtingen uiterlijk 1 april 2020 worden
ingediend.
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De besturen van genoemde stichtingen worden door middel van bijgevoegde concept-
beschikkingen op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
¡ P. Vos, beleidsadviseur Financiën
o M. Janssen, beleidsadviseur OCSW
o L. Vriens, beleidsadviseur OCSW

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:
. Subsidieaanvragen met bijbehorende stukken
. Conceptbeschikkingen met berekening subsidieverlening 2019
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