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Maatschappelijke opva ng

Voorstel

1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de uitvoering van de flexibele
maatschappelijke opvang 2Ol7 vast te stellen op € 305.779;

2. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in 2Ot7 vast te stellen op
€ 399.322,22;

3. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in 2016 vast te stellen op
€ 422.676,29;

4. Het overschot over beide jaren gezamenlijk, te weten € 2L.467,49 terug te
betalen aan de centrumgemeente Venlo.

Inleiding

In de regio Noord- en Midden-Limburg ontvangt centrumgemeente Venlo van het njk de
middelen voor de maatschappelijke opvang (opvang van dak- en thuislozen). Met de
centrumgemeente is afgesproken dat de gemeente Weert zelfstandig de flexibele
maatschappelijke opvang in Weert uitvoert. De gemeente Weert zorgt voor de aansturing
op lokaal niveau en vraagt jaarlijks de middelen voor de opvang aan bij de
centrumgemeente.

De flexibele maatschappelijke opvang wordt in Weeft uitgevoerd door een viertal partners,
te weten Zelfregiecentrum, Moveoo, MET ggz en Vincent van Gogh Instituut. Jaarlijks stelt
de gemeente Weert het afsprakenkader vast voor de flexibele maatschappelijke opvang.
Onderdeel van het afsprakenkader is de begroting. De kosten voor de flexibele
maatschappelijke opvang bestaan uit kosten die het Zelfregiecentrum maakt voor het
aanmeldcentrum en de dagopvang van daklozen. Daarnaast zijn er kosten voorde intake
door de samenwerkende paftners, zijn er kosten voor de trajectbegeleiding en zijn er
overige kosten (onder andere voor het calamiteitenbed). Moveoo factureert deze kosten
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namens de samenwerkende partners aan de gemeente Weert op basis van het
afsprakenkader. De gemeente Weert rekent af met de centrumgemeente.

Over 2OI7 en 2016 heeft vanwege andere prioriteiten nog geen afrekening
plaatsgevonden met de centrumgemeente.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel stelt u de kosten vast voor de flexibele maatschappelijke opvangin2OTT
en 2016, zodat kan worden afgerekend met de centrumgemeente. Daarnaast wordt de
subsidie die voor 2077 aan het Zelfregiecentrum is verleend ter uitvoering van de flexibele
maaischappeiijke opvang vastgesteici.

Argumenten

1. Het Zelfregiecentrum heeftvoldaan aan de afspraken over de uitvoering van de
fl exi bele ma atsch a p pel ij ke o pva n g.

Op basis van het Afsprakenkader 2Ot7 (bijlage 1) is aan het Zelfregiecentrum subsidie
verleend. Het Zelfregiecentrum heeft, in samenwerking met de andere partners, ín 2077
de activiteiten uitgevoerd. De inhoudelijke verantwoording bestaat uit een overzicht van
de eliënten maatsehappelijke opvang-(bijlage 2)Jen behoeve van de subsidievaststelling
zijn het financiële jaarverslag van zowel de stichting als de BV bijgevoegd (bijlage 3). De

concept-beschikking voor de vaststelling van de subsidie 2OL7 is bijgevoegd (bijlage a).

2. De samenwerkende partners hebben in 2017 uitvoering gegeven aan het
afsprakenkader.

De samenwerkende partners hebben in 2OL7 de flexibele maatschappelijke opvang in

Weert uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. Met enige regelmaat is overleg
gevoerd met de gemeente Weert. Op uitvoeringsniveau (onder andere via de werkgroep
Wonen) is de gemeente rechtstreeks betrokken bij de maatschappelijke opvang.
Penvoerder Moveoo heeft op basis van het afsprakenkader 2Ot7 de daadwerkelijke kosten
voor intake en trajectbegeleiding gefactureerd. Samen met de overige kosten komen de

totale kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang in 2Ot7 uit op € 399.322,22. Bii
de centrumgemeente is € 421.733,- aangevraagd. Het resultaat 2OI7 is dus € 22.4L0,78
(overschot). Zie het bijgevoegde overzicht (bijlage 5).

3. Ook in 2016 hebben de samenwerkende partners uitvoering gegeven aan het
afsprakenkader.

Ook in 2016 is regelmatig overleg geweest tussen de gemeente en de samenwerkende
partners, op basis van hetAfsprakenkader 2016 (bijlage 6).Op uitvoeringsniveau is de
aansluiting tussen opvang enerzijds en Wmo-team en team Participatie van WIZ
anderzijds in 2016 sterk verbeterd. Een overzicht van het aantal cliënten 2016 is

bijgevoegd (bijlage 7). In 2076 is geen afzonderlijke subsidie verleend aan het
Zelfregiecentrum, maar is een voorschot (in twee termijnen) betaald op basis van het
afsprakenkader. Daarnaast heeft penvoerder Moveoo de kosten voor intake en
trajectbegeleiding gefactureerd. Bij de centrumgemeente is € 42L.733 aangevraagd. Het
resultaat 2016 is -€943,29 (tekort). Zie het bijgevoegde overzicht (bijlage 5).

4. Over beide jaren bedraagt het overschot € 21.467,49. Dit moet worden terugbetaald
aa n centru mgemeente Venlo.

In bijlage 5 is het overzicht van de financiële resultaten van 2OI7 en 2016 weergegeven.
Over beide jaren samen is er een overschot van € 21.467,49. Dit bedrag dient te worden
terugbetaald aan de centrumgemeente.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het subsidie 2OI7 van €305.779 aan het Zelfregiecentrum is in de jaarrekening 2017
verwerkt. In de jaarrekening 2077 is verder rekening gehouden met een nog terug te
betalen bedrag aan de gemeente Venlo in verband met de afrekening over 2016 en2077.
Er zijn in 2018 dus geen aanvullende financiële gevolgen als gevolg van de afrekeningen.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ participatie

De centrumgemeente wordt door middel van bijgevoegde concept-brief (bijlage 8) op de
hoogte gesteld van uw besluit. De samenwerkende paftners ontvangen een afschrift van
deze brief. De raad wordt geihformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern: P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

Extern: niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Afsprakenkader Flexibele maatschappelijke opvang 2Ot7 ;
2. Overzicht van de cliënten maatschappelijke opvang 2Ot7;
3. Jaarstukken Zelfregiecentrum 2Ol7 ;
4. Concept-beschikking vaststelling subsidie Zelfregiecentrum 2017 ;
5. Overzicht financieel resultaat flexibele maatschappelijke opvang 2OI7 en 2016;
6. Afsprakenkader Flexibele maatschappelijke opvang 2Ot6;
7. Overzicht van de cliënten maatschappelijke opvang 2OL6;
8. Concept-brief centrumgemeente Venlo afrekening maatschappelijke opvang 2017

en 2016.
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