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Onderwerp
Bezwaar Mutsaersstichting 2016

Voorstel

1.
2.

De subsidiebeschikking Mutsaersstichting d.d.7 november 2Ot7 voor Jeugdhulp
over 2016 in te trekken.
De subsidie voor Jeugdhulp over 2016 aan de Mutsaersstichting vast te stellen op
€ I13.322 conform bijgaande conceptbeschikking.

Inleiding
Op 7 november 2017 zijn de subsidies Jeugdhulp 2016 door uw college vastgesteld. Op 23
december 2017 is een bezwaar van de Mutsaersstichting tegen de subsidievaststelling
2016 ontvangen. De Mutsaersstichting geeft aan dat een deel van de uitgevoerde

werkzaamheden niet meegenomen is in de subsidieafrekening.

Beoogd effect/doel
Herstellen van een omissie in de subsidieafrekening 2016.

Argumenten
2.1 Een deel van de uitgevoerde werkzaamheden is perabuis niet meegenomen in de
oo rs pro n ke I ij k

afreke

n i ng.

In de oorspronkelijke afrekening (collegebesluit 7 november 2or7), zijn kosten
verantwoord onder de code 33111, niet meegenomen. Deze kosten zijn over het hoofd
gezien en per abuis niet meegenomen. Code 33111 hoort thuis onder de productgroep 47,
dagbehandeling. Binnen de Jeugdhulp wordt er gewerkt met verantwoording op basis van

productgroepen en codes. Deze hebben hun oorsprong in codes die door de Nederlandse
Zorg Autoriteit gehanteerd worden. De productgroep 41 is afgeleid van een voormalige
NZA code (code VF). De werkzaamheden voor een bedrag van € 42.268 hadden
meegenomen moeten worden bij het onderdeel 'Verblijf'waarvoor aan de
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Mutsaersstichting voor 2016 een subsidie verleend is. Bij de afrekening is deze
productgroep over het hoofd gez¡en, waarvoor wij aan de Mutsaersstichting onze excuses
aanbieden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij vaststelling van de voorstellen zoals geformuleerd in dit collegevoorstel, zal de subsidie
voor de Mutsaersstichting verhoogd worden met € 42.268.In het oorspronkelijke voorstel
is er reeds €7t.054 beschikt. De totale subsidie voor de Mutsaersstichting, onderdeel
jeugd- en opvoedhulp 2016, komt daarmee op € tL3.322 (€ 7r.os4,o0 + € 42.269).
Met dit bedrag van €113.322 blijven we onder het bedrag van € 243.532 dat eind 2015 is
verleend aan de Mutsaersstichting voor de uitvoering van jeugd- en opvoedhulp in 2016.
De vastgestelde subsidie is lager dan de verleende subsidie. Na voorliggende correctie van
de vaststelling over 2016, moet nog een bedrag van € 130.210 aan de gemeente Weert
worden terugbetaald. In de jaarrekenlng 2OL6 is met een subsidiebedrag 2016 van
afgerond € 113.000 rekening gehouden (een bedrag van € 130.000 is toen als nog te
ontvangen bedrag van de Mutsaersstichting opgenomen). De voorgestelde vastgestelde
subsidieafrekening 2016 heeft hierdoor geen budgettaire gevolgen in 2017.
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Onderwerp :

Herzienesubsidie-afrekening2016

Beste meneer, mevrouw,

Bij brief van 8 september 2015 met kenmerk2}T6-2/t-net/ml-subsidiekader heeft u een
aanvraag ingediend voor subsidie jeugdhulp in 2016.
Bij beschikking van 10 november 2OI5 hebben wij u een subsidie verleend van € 243.523
voor de in de beschikking genoemde activiteiten.
Op 29 maart 2017 heeft u een controleverklaring en financiële productieverantwoording
over deze subsidie ingediend. Uw aanvraag betreft het verrichten van gespecialiseerde
jeugdhulp voor opvoed- en opgroeiondersteuning voor de gemeenten Echt-Susteren,
Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Roerdalen en Weert. De colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie uw verantwoording is gericht
hebben allen afzonderlijk een besluit op uw brief tot vaststelling van de subsidie genomen,
ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft. Het besluit van de gemeente Weert
tot vaststelling subsidie 2016 is aan u verzonden bij beschikking van 7 november 2OI7.
Op 23 december 2016 heeft de gemeente Weert een bezwaar tegen de
subsidievaststelling over 2016 ontvangen. U maakt bezwaar tegen het gegeven dat kosten
ter hoogte van€ 42.268 voor Dagbehandeling (medisch kleuterdagverblijf) niet
meegenomen zijn.
Besluit
Uw verantwoording en bezwaar hebben wij getoetst aan de Leidraad Werving Jeugdhulp
Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West en de Adviesnotitie inkoop,subsidiëring
(werving) gespecialiseerde Jeugdhulp 2016 en de Nadere regels subsidiering jeugdhulp
gemeente Weert 2015.
Wij hebben geconstateerd dat de activiteiten zijn uitgevoerd, waarvoor aan u subsidie is

verleend, dit betreft, de ambulante jeugdhulp en de jeugdhulp met verblijf.
In het vaststellingsbesluit gedateerd 7 november 2or7 zijn de kosten medisch
kleuterdagverblijf inderdaad per abuis niet meegenomen. Onze excuses hiervoor.
Op 6 maart 2018 heeft het college besloten om daarom het subsidiebesluit aan de
Mutsaersstichting d.d.7 november 2077 ter hoogte van € 71.054 voor Jeugdhulp over
2016 in te trekken en de subsidie voor Jeugdhulp over 2016 aan de Mutsaersstichting
vast te stellen op € t73.322.
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vaststell¡ng
2016 en
2O16 na
betaald via verantwoording
voorschotten
incl. bezwaar
€ 47.204
€ 22.09s.s8
€ 196.319
€ 97.226.42
c 243.523
€ 113.322.OO

Aan gemeente
Weert terug te
betalen over 2O16

€ 130.201,OO

Subsidievaststellino
1. Gelet op het vorenstaande stellen wij de subsidie over 2016, gelet op artikel 4:42 Awb ,
vast op € 713.322.
Betalino

Bij de subsidieverlening heeft u van ons een voorschot ontvangen van in totaal € 243.523
Het subsidiebedrag voor 2016 hebben wij vastgesteld op € tI3.322.
Dit betekent dat u nog een bedrag van € 130.201 aan ons dient terug te betalen.
Wij vragen u dit bedrag binnen 30 dagen, na dagtekening van deze brief, over te maken
op rekeningnummer NLl3BNGH0285009303 t.n.v. gemeente Weert onder vermelding van
terugbetal ing subsidie jeugdhulp 20 16 Mutsaersstichting.

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

Zorgt 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 naamf 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.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u vragen heeft
over deze beschikking kunt u contact opnemen met Silvie Brouwers, via
s.

brouwers@weert. nl.
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