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Onderwerp

subsidie 2019 stichting Algemeen Maatschappelijk werk Midden-Limburg

Voorstel

Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
van maximaal € 619.289,- voor de activiteiten zoals omschreven in bijgevoegde
su bsidieaanvraag, conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding

De zeven gemeenten in Midden-Limburg subsidiëren jaarlijks de Stichting Algemeen
Maatschappelijk werk Midden-Limburg (AMW-ML) voor het uitvoeren van het
maatschappelijk werk voor hun inwoners. Elke gemeente heeft afzonderlijk een
subsidierelatie met het AMW-ML. Het bestuur van het AMW-ML heeft op 1 mei 2018 de
subsidieaanvraag 2019 ingediend voor de reguliere hulpverlening (bijlage 1). Tussen de
zeven gemeenten onderling is per 1 januari 2017 een convenant gesloten voor het
gezamenlijk in stand houden van het algemeen maatschappelijk werk, met een
opzegtermijn van één jaar.

Beoogd effect/doel

De kernactiviteiten van het AMW-ML zijn het leveren van advies- en hulptrajecten,
toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Weert, met het accent op de kwetsbare
inwoner. De focus van deze activiteiten ligt op het versterken van de eigen kracht van de
inwoner en het activeren en betrekken van zijnlhaar netwerk bij het plan en de
oplossíngen. Dit wordt vooral vormgegeven door korte oplossingsgerichte hulpverlening.
Indien nodig wordt intensieve(re) hulp ingezet. Het AMW-ML ondersteunt inwoners bij het
vinden van perspectief en is daarmee een basisvoorziening in het sociaal domein.
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Argumenten

1.1 De werkzaamheden van het AMW-ML dragen bij aan het versterken van de

zelfredzaamheid van onze inwoners.

Het AMW-ML is een alqemene voorziening in het sociale domein: laagdrempelig en vrij
toegankelijk voor alle inwoners. Het AMW-ML versterkt de eigen kracht van inwoners en

helpt mcnscn die vastlopen in hun dagelijkse leven een nieuw perspectief te vinclen en zelf

de regie (weer) in handen te nemen.
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Naast de reguliere hulpverlening voert het A.MW-ML ook het casemanagement uit als er
een huisverbod wordt opgelegd in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Het

casemanagement wordt per traject in rekening gebracht. Omdat de afgelopen jaren is
gebleken dat het gemiddeld aantal ingezette uren per traject groter is dan 30 uur, heeft
uw college bij de subsidieverlening 2018 besloten om de gemiddelde inzet van een traject
te stellen op 33 uur. Deze omvang wordt ook voor 2019 als uitgangspunt gehanteerd.

Kanttekeningen en risico's

Formar-le is berekend op het huidig niveau van hulpvragen-

Vanwege de structurele bezuiniging van € 100.000,- vanaf 2016 (taakstelling 'Kiezen met
Visie) is de basisformatie van het AMW-ML in 2OL7 teruggebracht. De basisformatie
varieert van jaar tot jaar licht met het aantal casussen, de mate van complexiteit en het
hiervoor benodigde aantal uren. Na een periode van stijging van het aantal casussen is er
de laatste jaren sprake van een daling. Op basis van de taakstelling 2016, de

kostenraming en de cijfers 20i7 werd voor de basisformatie 20i8 7,A fte begi'oot. Hei
AMW-ML gaat voor 2019 uit van dezelfde formatie. Dit past binnen de structurele
taakstellende bezuiniging.
Mocht het aantal hulpvragen toenemen, dan kunnen mogelijk wachtlijsten ontstaan. Het

AMW-ML zal de gemeente tijdig op de hoogte te stellen van het ontstaan van eventuele
wachtlijsten, zodat we op dat moment kunnen bezien hoe deze aan te pakken. Deze

afspraak wordt ook opgenomen in de beschikking als aanvullende subsidieverplichting.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

De subsidieverlening van € 619.289,- is gelijk aan het bedrag dat in de concept-begroting
2019 hiervoor is opgenomen. Voor het casemanagemenL tijclel¡jk huisverbod is in de

conceptbegroting 2019 een aparte raming van € 25.000,- opgenomen. Deze taak maakt
géén onderdeel uit van de subsidieverlening. De totale kosten op jaarbasis zijn afhankelijk
van het aantal incidenten waarbij inzet van casemanagement nodig is. De afgelopen jaren

zijn de kosten binnen de raming gebleven.
Met betrekking tot de subsidieverlening wordt het voorbehoud van vaststelling van de

begroting 2019 gemaakt.

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van

het subsidiejaar dient het AMW-ML zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende

regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Uw college stelt vervolgens
de subsidie 2019 formeel vast. Het casemanagement wordt afgerekend op basis van het
aaÌrtal daadwerkel ijk u itgevoerde trajecten'
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Comm unicatie/participatie

Het bestuur van het AMW-ML wordt door middel van bijgevoegde concept-beschikking
(bijlage 2) op de hoogte gebracht van uw besluit. De raad wordt geÏnformeerd via de
TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern: P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)
M. de Graef (beleidsadviseur Wmo en GGZ)

Extern: niet van toepassing

Bijlagen:

1. Subsidieaanvraag 2019 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg;
2. Concept-beschikking subsidieverlening 2019.
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