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Subsidie Sociaal Platform Stramproy 2018

Voorstel

1. Aan de Stichting Dorpsraad Stramproy een subsidie te verlenen van € 2.500,- ten
behoeve van het Sociaal Platform Stramproy, en deze direct vast te stellen conform
bijgevoegde beschikking.

2. De subsidie voor het Sociaal Platform Stramproy op te nemen als structurele subsidie
op basis van een begrotingspost voor specifieke activiteiten bij de eerstvolgende
herziening van het su bsidiestelsel vrijwi ll igersorga n isaties Weert.

Inleiding

Het Sociaal Platform Stramproy is een initiatief vanuit de samenleving en ondersteunt
inwoners bij hun vragen met betrekking tot diverse sociale en maatschappelijke thema's.
Aan het platform nemen diverse ketenpartners deel, zoals een afuaardiging van de
Dorpsraad, een afuaardiging van het Veuskenshof en de Kwartierstaete, Tafeltje Dek-Je,
de cliëntenraad Rust in Roy, de Zonnebloem en KBO Sint Willibrordus.

De deelnemers aan het platform behandelen de vragen tijdens hun periodieke overleg,
waarna er vervolgens hulp volgt of een verwijzing naar derden. De platformleden zelf
signaleren ook vraagstukken en dragen actief thema's aan. Daarnaast worden er
activiteiten georganiseerd ten behoeve van de sociale samenhang, zoals
mantelzorgbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten. Tevens zullen de leden van het
platform scholingsbijeenkomsten bezoeken om goed op de hoogte te blijven van alles wat
er speelt binnen het sociaal domein.

In het verleden werd het Sociaal Platform Stramproy ondersteund door professionele
krachten, opbouwwerkers van Punt Welzijn. Als gevolg van de bezuinigingsopgave die is
geformuleerd in Kiezen met Visie: Punt Welzijn is de ondersteuning van de opbouwwerkers
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voor het Sociaal Platform Stramproy komen te vervallen. Het platform zal zelfstandig
verder gaan zondcr de profcssionelc ondersteuning van opbouwmedewerkers, maar
vragen wel een subsidie aan om de activiteiten te kunnen bekostigen.

Beoogd effect/doel

Het Sociaal Platform Stramproy richt zich op de volgende doelstellingen:
-vroegtijdig signaleren van vragen en/of knelpunten van inwoners met betrekking tot
wonen, welzijn, zorg en inkomen;
-inwoners met de juiste personen en/of organisaties in contact brengen met betrekking tot
hun vraag;
-door het organiseren van diverse activiteiten voor inwoners de sociale samenhang
bevorderen in Stramproy;
-het volgen van beleid ten aanzien van wonen, welzijn, veiligheid, zorg en inkomen en
signalen vanuít de inwoners terugkoppelen aan het platform en de gemeente.

Argumenten

1.1 De gemeente geeft ruimte aan inwoners om zelf maatschappelijke opgaven te
realiseren.
De gemeente Weert streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan
meedoen en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Het
Sociaal Platform Stramproy neemt deze verantwoordelijkheid en bevordert de inclusieve
samenleving, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de
samenleving.

2.1 Waar mogelijk wordt ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening
geboden.
Het Sociaal Platform Stramproy voldoet aan de definitie van een algemene voorziening,
namelijk: een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar
de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en
dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo, artikel 1.1.1eerste lid). Het
betreft een eerste subsidieaanvraag. Vanwege het structurele karakter van het platform
wordt geadviseerd om de subsidie voor het Sociaal Platform Stramproy op te nemen als
structurele subsidie op basis van een begrotingspost.

Kanttekeningen en risico's

Dit betreft een eerste subsidieaanvraag voor het Sociaal Platform Stramproy. Het platform
zelf is geen juridische entite¡t. Om deze reden is de subsidieaanvraag door Stichting
Dorpsraad Stramproy ingediend als een van de deelnemende partijen. De Dorpsraad is
een reeds bekende ketenpartner binnen het sociaal domein.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Deze subsidie kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet Wmo, ten laste van het
budget voor algemene Wmo-voorzieningen (6700001/6425000). Op basis van voorstel 2
wordt in de exploitatieopzet voor 2019 en verder rekening gehouden met de structurele
subsidie.

Het voorstel heeft geen personele of juridische gevolgen
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Uitvoering/evaluatie

Hoewel deze subsidie direct wordt vastgesteld , zal er in de beschikking worden
opgenomen om minimaal 1 keer per jaar een evaluatie plaats te laten vinden met het
Sociaal Platform Stramproy en de gemeente om ervaringen en informatie uit te wisselen.

Communicatie/ pa rticipatie

Stichting Dorpsraad Stramproy wordt op de hoogte gesteld van uw besluit door middel van
bijgevoegde beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:

Saskia Doek (beleidsadviseur OCSW), Patricia Vos (financieel adviseur). Dinie Louwers
(business control Sociaal Domein).

Extern:

Tilly Geraedts (voorzitter platform/Stichting Dorpsraad Stramproy)

Bijlagen @

1. Aanvraag "Sociaal Platform Stramproy";
2. Concept-beschikking.
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