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Onderwerp
Subsidieaanvraag 2019 Stichting Punt Welzijn.

Voorstel
Voor 2019 een subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn van maximaal
€ 2.1L5.27t,25 conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding
Het bestuurvan Stichting Punt Welzijn heeft op 2 mei 2018 de subsidieaanvraag 2019
aangeboden (zie bijlage).

Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Om dit effect te bereiken wordt het instrument
subsidie ingezet voor uitvoering van activiteiten door Punt Welzijn. Het gaat dan om
activiteiten op het gebied van welzijn, leefbaarheid, sociale samenhang, mantelzorg,
vrijwilligerswerk, opgroeiondersteuning en jongerenwerk. Daarnaast voert Punt Welzijn
het vluchtelingenwerk uit (integratie vergunninghouders) en exploiteert zij MFA
Keenterhart.

Argumenten
1.1 De werkzaamheden van Punt Welzijn dragen bij aan het versterken van de Weerter
samenleving, zodat mensen op eigen kracht kunnen meedoen.

Punt Welzijn is onze partner, die in de Weerter samenleving het welzijnswerk uitvoert.
Welzijnswerk is een van de instrumenten om gewenste veranderingen in samenleving tot
stand te brengen c.q. te ondersteunen. Welzijnswerk is agogisch werk: een
gedragsverandering proberen te bereiken, waardoor problemen voorkomen worden
(preventief). Punt Welzijn verbindt, signaleert, stimuleert en coacht en spreekt inwoners
en organisaties aan op eigen kracht, participatie en de kracht van delen. De medewerkers
van Punt Welzijn zijn in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de
samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders.
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1.2 Stichting Punt Welzijn heeft conform de'algemene subsidieverordening'en
'su bsi d i e regel i ng professione I e i n ste I I i nge n Wee rt 20 7 7' de su bsi d i ea a n v raa g 20 1 9
aangeboden.

Op basis van de subsidieaanvraag van Punt Welzijn is bekeken welke activiteiten in
aanmerking komen voor subsidie en subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wijkt
af (valt lager uit) ten opzichte van de subsidieaanvraag van Punt Welzijn. Afspraken over
indexering van bepaalde activiteiten, bevoorschotting c.q. verrekening achteraf en
separate besluitvorming over activiteiten zijn hiervoor de reden.

Kanttekeningen en risico's
7. Werkprogramma 2019 is nog niet gereed.

Jaarlijks stelt Punt Welzijn een werkprogramma op, met daarin beschreven welke
activiteiten zij uitvoert, om de door de gemeente opgedragen doelstellingen te bereiken.
Bij het opstellen van het werkprogramma 2019 wordt de relatie gelegd naar'Positieve
Gezondheid'. Bovendien heeft de raad uw college opgedragen met voorstellen te komen
voor effectmeting bij Punt Welzijn. Medewerkers van de gemeente Weert en Punt Welzijn
hebben een traject doorlopen om een groeimodel voor effectmeting op te stellen. U heeft
ingestemd over het traject'Sturen op effecten' (Dl-478615) via een apart voorstel. Het
nieuwe Dienstenboek 2019 zal bij dit traject aansluiten.

Het Dienstenboek 2019 is op dit moment nog niet gereed. In het eerste kwartaal van 2019
wordt u hierover verder geïnformeerd. In de concept-beschikking is opgenomen dat het
Dienstenboek uiterlijk 1 mei 2019 gereed moet zijn en via het bestuurlijk overleg wordt
vastgesteld.

2. Vaststell¡ng begroting gemeente Weert mogeliik eerder dan collegebesluit
subsidieverlening.

Conform het gestelde ln de'Subsldleregeling Professionele Instellingen 2Ot7'had de
verlening 2019 vóór 1 oktober 2018 moeten plaatsvinden. Met Punt Welzijn is tijdens het
bestuurlijk overleg (d.d. 28 juni 2018) afgesproken dat verlening plaatsvindt uiterlijk vóór
1 november 2018. Dit vanwege het feit dat de gestelde subsidiegrondslag en daarbij
behorende index voor de huurkosten pas bekend is eind september. Afhandeling van de
vaststelling vóór 1 oktober is om die reden niet mogelijk.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidieverlening 2019 aan Stichting Punt Welzijn bedraagt e2.IL5.2IL,25. Dit
bestaat voor een deel uit reguliere subsidie (conform de gemaakt afspraken in de
u itvoeri ngsovereen komst 20 16-20 19) en onderstaa nde projectsu bsid ies.
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1. Kamers met Uitzicht €, tt.284,OO 7L60001_ 6425000

2. WE € 42.315,00 4800s00 64250t6

3. Weerbaarheid €22.1,65,00 4800100 642s000

4. Eetpunten € 5.000,00 6700001 6425000

5. Vluchtelingenwerk €37.470,OO 62LOOO2 6425000

6. Gezin Gezien €7.556,25 7160001 6343032

7. Mantelzorgvriendelijk Weert € 187.250,00 6700001 64ZLOOO

8. Let's Move algemeen € 1"38.000,00 4800502 642s080

9. Speaking Minds € 10.260,00 6140005 6343946

Grootboeknumrner Kostensoort

Dekking
In de begroting 2019 is rekening gehouden met het reguliere subsidie op diverse
grootboeknummers met kostensoort Punt Welzijn (6425035) en met de projectsubsidies
op de in bovenstaande tabel opgenomen begrotingsposten. Het reguliere subsidie van €
1.653.911 is iets lager dan begroot (€ L.673.768) omdat de indexering wat lager is dan
begroot (op het moment van opstellen van de begroting waren de definitieve indexcijfers
nog niet bekend). M.b.t. de subsidieverlening 2019 wordt het voorbehoud van vaststelling
van de begroting 2019 gemaakt.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de jaarstukken wordt beoordeeld of Stichting Punt Welzijn voldoet aan de
voorwaarden die, conform de subsidieregeling, worden gesteld aan de professionele
instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting Punt Welzijn zal vaststelling
van de subsidie 2019 door uw college plaatsvinden.

Communicatie/ partici patie
Het bestuur van Stichting Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde beschikking op
de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel beleídsadviseur)
R. Klaessen (beleidsadviseur jeugd)
M. Janssen (beleidsadviseur welzijn)
L. van Grimbergen (beleidsadviseur participatie)
L. Vriends (beleidsadviseur Wmo)
T. van Duuren (coördinator armoedebeleid)
F. van Beeck (teamleider zorg en participatie)

Extern:
T. van Ekerschot en L den Mulder (managers Stichting Punt Welzijn)

Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag met begroting 2019 d.d.2 mei 2018.
2. Concept-beschikking met berekening subsidieverlening 2019
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