
Stichting Punt Welzijn
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Weert, 24 oktober 2018

Onderwerp

Ons kenmerk

GEMEENTE vvE E RT

Beschikking Subsidieverlening 2019 Punt Welzijn
49L044/570570

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2019 subsidie vooreen bedrag van maximaal
€ 2.7t5.217,25 op grond van de'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2OI7'

De subsidie bestaat uit vier componenten:
1. Bedrijfskosten: diensten en overhead (gesplitst naar personeelskosten en overige
kosten);
2. Huisvestingslasten Beekstraat 54 (gesplitst naar huurkosten, servicekosten en overige
kosten
3. Huisvestingslasten van het MFA Keenterhart (gesplitst naar personeelskosten,
huurkosten en huisvesting van het kerkkoor)
4. Projectsubsidies (overzicht opgenomen in de bijlage van deze beschikking).

Voor de berekening van de subsidie verwijzen wij naar bijlage 1.

Deze subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 20t9
door de raad.

Activiteiten 2O19
De subsidie wordt verleend voor de thema's en activiteiten die vermeld staan in de
Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019 en voor uitvoering van aanvullende projecten (zie
overzicht in de bijlage). Deze activiteiten dienen nader uitgewerktte worden in het
'Werkprogramma 2019'. Het werkprogramma 2019 is nog niet gereed, dit dient uiterlijk 1

mei 2019 gereed te zijn en wordt via het bestuurlijk overleg vastgesteld. De vastgelegde
afspraken, vastgelegd in het werkprogramma 2019 danwel afgesproken tijdens het
bestuurlijk overleg, maken integraal onderdeel uit van deze beschikking. Tevens blijven
eerder vastgelegde afspraken met betrekking tot de diverse projectsubsidies van kracht.

Voorschot/Verreken in g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt door middel van maandelijkse
betalingen op uw bankrekeningnummer NL37RABO0575027t26. De door u te betalen
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jaarhuur voor de MFA Keenterhart (€ 79.842,-) en Beekstraat 54 (€ 68.787,-) wordt met
de subsidie verrekend.

Verplichtingen /Afspraken
Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidiejaar 2019 moet
voldoen. Deze zijn verdeeld in algemene verplichtingen en aanvullende verplichtingen en
worden hieronder opgesomd.

Algemene verplichtin gen
Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
Algemene wet bestuursrecht en Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7,
de verplichting verbonden dat uw organisatie zich houdt aan de in de'Uitvoerings-
overeenkomst Punt Welzijn 21t6-2}19'vastgelegde afspraken tussen uw instelling en de
gemeente Weert.

Aanvullende verplichtingen
De aanvullende verplichtingen zijn als volgt:
. uw organisatie dient te beschikken over een meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling en uw organisatie dient de kennis over en het gebruik van deze
meldcode actief te bevorderen. In uw jaarrapportage dient u te rapporteren over deze
verplichting;

. vóór 1 augustus 2019 verstrekt u aan de hand van een tussentijdse rapportage,
inzicht in de voortgang van de gemaakte afspraken. Deze tussenrapportage is vooraf
besproken met de betrokken beleidsadviseurs van de gemeente en geeft inzicht in de
resultaten van het eerste half jaar. Op basis van deze tussenrapportage kunnen de
afspraken zoals vastgelegd in het werkprogramma indien nodig in onderling overleg
(zie hieronder) worden bijgesteld;

. tenminste 3 maal per jaar (april, iuni, september) vindt overleg plaats tussen de
accountmanager van de gemeente en de manager van Punt Welzijn over de voortgang
van de uitvoering en ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg;

. tenminste tweemaal per jaar (mei/juni en oktober) vindt overleg plaats op bestuurlijk
niveau met de directie van Punt Welzijn, de verantwoordelijke wethouder en de
accountmanager/ over de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, de subsidie en
het werkprogramma en de tussenrapportage.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2020 de aanvraag voor de subsidievaststelling 2019 in

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de resultaten zijn behaald
en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of
eisen. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en een toelichting daarop
Het jaarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang z¡jn, moeten worden overlegd.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

7¡rnf tt ên/^^r d:f rr haf hazrrre:rcrhrift indienf hinnon zec rlrokon na de datrrm wan dczc

brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
. uw naam, adres, datum en handtekening



a

a

een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift)
de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell. Zij is
telefonisch bereikbaar via 0495-575497. Of per e-mail m.poellvanthuijl@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : Overzicht berekening subsidie en projectsubsidies



Overzicht berekening subsidie en projectsubsidie Punt Welzijn ZOL}

Overhead en diensten: personeel €. t.247.365,- (incl. O,7S% index) +
incl.I,38%kosten € 199.

Beekstraat €.L37.8L7 + Keenterhart € 69.2

lndexeri 75%van

lndexeri 7s%van

lndexering vanO,75%o.

Geen indexering. ls besproken in bestuurlijk overleg.

Geen indexering. ls besproken in bestuurlijk overleg.

lndexering vanO,75%o

Geen indexering. ls besproken in bestuurl'rjk overleg
Basisbedrag = € L60.500,- voor loonkosten + € 46.500,- activiteitengeld
Besluitvorming combinatiefuncties is tot en met 3l- augustus 20L9, dus
8/12*207.OOO

3 trajecten á 60 uur per traject x€57,-
Beweegmakelaar is een separaat besluit, in juni 2018 door B&W
geaccordeerd/toegekend.

Bedrag van € 15.092,- wordt betaald aan het einde van het jaar.
Begin nieuwe jaar wanneer daadwerkelijke kosten en inspanningsverplichting
helder is.

toegepast

toegepast

toegepast

toegepast

toegepast

nvt

nvt

toegepast

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 1.¿146.993,00

€ 207.018,00

€ 1.653.911,00

€1L.284,OO

€ 42.315,00

€22.165,00

€ 5.000,00

€37.470,OO

€7.556,25

€ 187.250,00

€ 138.000,00

€ 10.260,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 461.300,25

Reguliere subsidie

Personeel + overige kosten

Huisvestigingslasten

Totaal reguliere subsidie

Projectsubsidies

1. Kamers met Uitzicht

2. WE

3. Weerbaarheid

4. Eetpunten

5. Vluchtelingenwerk

6. Gezin Gezien

7. Ma ntelzorgvriendeliik Weert

8. Let's Move algemeen

9. Speaking Minds

L0. Beweegmakelaar

11. Garantiesubsidie Dagopvang

Totaal proiectsubsidies

Totaal subsidie €. 2.L15.211,25



Personeelskosten

Huur

Huisvesting kerkkoor

Toelichting

Huurkosten

Servicekosten

Overige kosten

lndexeríng

t,47yo

1_,38yo

r,38%

0,75%

L,47%

o%

Bedrog

€68.787,OO

€ 58.794,00

€ 10.236,00

€.t37.8L7,0O

€ 47.109,00

€ 19.842,00

€ 2.250,00

€ 69.201,00

€ 207.018,00

Beekstraat 54

MFA Keenterhart

Totaal

Specificatie hu isvestingslasten


