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Onderwerp
Aanvullende su bsidie Stichting Vrijwillige Ad mi nistratieve ondersteuni ng

Voorstel
Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning (VAO) aanvullende subsidie te verlenen
voor een totaalbedrag van € 3.400,-- conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 voert de gemeente Weert de schulddienstverlening zelf uit
Hiertoe heeft de raad op 3 november 2015 besloten (RAD-001 165).

Onderdeel hiervan vormt de thuisadministratie, die sinds 2017 door de Stichting Vrijwillige
Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO) wordt uitgevoerd. Voor deze activiteit
ontvangt VAO voor het jaar 2018 € 5.000,-- gemeentelijke subsidie. Na diverse
oriënterende gesprekken heeft VAO op 28 maart 2018 aanvullende subsidie aangevraagd.

Beoogd effect/doel
Het verlenen van aanvullende subsidie aan Stichting VAO voor de activiteit
'Thuisadministratie'en activiteiten die voortvloeien uit het Aanvalsplan Armoede Weert
2078-2020.

Argumenten

1. Aanvullende subsidie is nodig om de huidige activiteit (thuisadministratie) kwalitatief uit
te kunnen blijven voeren.
VAO voert de activiteit thuisadministratie tot op heden uit vanuit het Stadhuis. Dit is bij
aanvang van de activiteiten, als een vorm van subsidie in natura zo met hen
overeengekomen. Het spreekuur vindt op vaste tijden plaats in de kantine. Spreekkamers
zijn vanwege de bezetting voor hen niet beschikbaar. VAO heeft al regelmatig aangegeven
dat zij niet met deze werkwijze uit de voeten kunnen, met name vanwege het gebrek aan
privacy. Daarnaast geven zij aan dat hun vrijwilligers behoefte hebben aan een centrale
plek om elkaar te treffen, werkafspraken te maken en praktische zaken te kunnen regelen
(bijvoorbeeld printen). Door het ontbreken van een passende ruimte kunnen zij hun
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activiteiten m¡nder kwalitatief uitvoeren dan zij zouden willen. VAO heeft een uitgebreide
verkenning gedaan naar mogelijke oplossingen. Meest goedkope en adequate oplossing is
gevonden in het huren van een kantoorruimte in het C-Kwartier.

2. Aanvullende subsidie is nodig om extra activiteiten uit te kunnen voeren in het kader
van het Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020.
In de oriënterende gesprekken is verkend of VAO wellicht ook een rol zou willen en
kunnen hebben bij activiteiten in het kader van het Aanvalsplan Armoede. VAO heeft
hierop bevestigend geantwoord. Met de expertise van de VAO-vrijwilligers zouden
inwoners die kampen met armoede extra kunnen worden ondersteund. Daarnaast zouden
VAO-vrijwilligers bijvoorbeeld een rol kunnen hebben in preventieprojecten op scholen.
Door de basis van VAO te verstevigen stellen wij VAO in staat om meer vrijwilligers aan
hen te binden en daarmee een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het Aanvalsplan
armoede. De Coördinator Armoedebestrijding gaat met VAO verder in gesprek om de
invulling van deze bijdrage te concretiseren.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het volledige subsidiebedrag ad € 3.400,-- is geraamd op grootboeknummer 6140005 van
het Aanvalsplan armoede.

Uitvoering/evaluatie
Met Stichting VAO wordt ieder kwartaal geëvalueerd, zowel op uitvoerend als op
bestuursniveau. Op basis varr de evaluatie in lret 1e kwartaal 2019 wordt bezien of de
aanvullende subsidie het beoogde effect heeft gehad en de samenwerking op deze wijze
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Com m unicatie/ pa rtici patie
Stichting VAO wordt bericht conform bijgaande concept beschikking

Overleg gevoerd met
Intern:
Tanja van Duuren (Coördinator Armoedebestrijding)
Team SDV
Patricia Vos (financieel adviseur)

Extern:
Stichting VAO

Bijlagen
- Aanvraag subsidie VAO
- Beschikking subsidieverlening VAO
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