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Onderwerp

Algemeen Maatschappelijk Werk.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017;
2. De subsidie 2017 definitief vast te stellen op € 577.187,- conform bijgevoegde

concept-besch ikking;
3. In te stemmen met de nieuwe regeling'Externe projectmiddelen 2018,.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2017 aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage
toegevoegd.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 20L7.

Argumenten

1.1 De stichting voldoet aan de prestatieafspraken en verptichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

De kernactiviteiten van het AMW-ML zijn het leveren van advies- en hulptrajecten,
toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Weert, met het accent op de kwetsbare
burger. De focus van deze activiteiten ligt op het versterken van de eigen kracht van de
burger en het activeren en betrekken van zijn of haar netwerk bij de oplossingen. Dit
wordt vooral vormgegeven door korte oplossingsgerichte hulpverlen ing.
Voor de burgers waar hiermee de zelfredzaamheid niet voldoende versterkt kan worden
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wordt ¡ntensieve(re) hulp ingezet, gericht op het herstel vah die zelfredzaamheid. Het
AMW-ML ondersteunt inwoners bij het vinden van perspectief en is daarmee een
basisvoorziening in het sociaal domein.

1.2. Het jaarverslag 2017 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over het iaar 2017

In het jaarverslag 20L7 is beschreven hoe de hulpverlening aan onze inwoners zich heeft
ontwikkeld. Het AMW-ML signaleert dat'financiën' als problematiek op nummer één staat
bij de hulpvragers. Ook is het armoedebeleid een belangrijk thema, waarop wordt
samengewerkt met diverse partners. Het AMW-ML sluit met het cursusaanbod aan bij de

vragen van de inwoners, b'rjvoorbeeld door middel van de cursus'Mantelzorger in Balans',
die samen met onder andere het steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn is gegeven.
Verder heeft het AMW-ML in 2OI7 een volgende stap gezet in het monitoren van de
resultaten van de hulpverlening met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix.
De hulpverlening door het AMW-ML wordt goed gewaardeerd met gemiddeld een 8,2.
Meer informatie vindt u in de bijlage.

1.3 De jaarrekening 2017 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2017.

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring. ln 2Ot7 is voor de gemeente Weert een negatief resultaat gerealiseerd
van € 49.730 (zie blz. 29 van de jaarrekening 2017). Dit tekort wordt veroorzaakt doordat
de personele inzet van het AMW-ML begin 2017 7,5fte bedroeg. Daarmee zou de
opgelegde taakstelling uit Kiezen met Visie echter niet worden gehaald. Na ambtelijk
overleg heeft het AMW-ML de inzet voor de tweede helft van 2OL7 teruggebracht naar 7,O

fte. Het tekort is deels opgevangen uit het resultaat op projecten (conform
compensatieregeling, zie hieronder) en deels ten laste van de vereveningsreserve
gebracht. De stand van de vereveningsreserve bedroeg op 3L-t2-20t7 € 445.468,-' De

subsidie 2Ol7 kan dus worden vastgesteld conform verlening, op € 577.787,-.
Het AMW-ML voldoet aan de regels zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens.

3. 1 N i euwe regel i ng' Externe projectm iddelen 20 78' verva n gt de com pensatieregel i ng

Comoensatiereoelino

AMW-ML en de zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben met elkaar een
compensatieregeling afgesproken voor 2OI2-2017. De compensatieregeling hield in dat
AWM-ML de marge die zij realiseert op projecten, ter beschikking stelt aan de gemeenten
naar rato van de subsidie die iedere gemeente verstrekt voor basis- en aanvullende taken
Gemeenten konden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om:

- eventuele tekorten in de gemeentelijke subsidie aan te vullen, zodat de
hulpverlening op peil blijft;

- extra inzet van het AMW-ML te financieren ten behoeve van specifieke projecten,
waar anders geen of minder geld voor beschikbaar geweest zou zijn;

- de middelen konden ook worden 'teruggevorderd'.
Concreet kregen de gemeenten extra middelen vanuit inkomsten door de projecten van
het AMW-ML, verrekend per gemeente.

In de jaarrekening 2Ot7 zijn conform de afgesproken systematiek compensatiemiddelen
per gemeente toegekend en indien na verrekening met een eventueel negatief resultaat
van een specifieke gemeente nog een saldo resteert, wordt dit toegevoegd aan de

compensatiemiddelen die eventueel nog op de balans staan van voorgaande jaren. De

opgebouwde compensatiemiddelen blijven eigendom van de gemeente en blijven op de

balans van AMW-ML staan totdat de gemeente besluit deze in te zetten, dan wel te laten
uitbetalen.
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Nieuwe regeling'Externe proiectmiddelen 2018'

Het AMW-ML heeft, in overleg met de verschillende gemeenten, een nieuwe regeling bij de
jaarstukken gevoegd met betrekking tot de externe projectmiddelen (zie bijlage 3). De
externe projectmiddelen betreffen de overschotten die AMW-ML op niet-gesubsidieerde
projecten behalen. Deze middelen zullen - in overleg tussen AMW-ML en gemeente(n) -
worden ingezet voor maatschappelijke hulpverlening en ontwikkeling waar anders geen
ruimte voor is, dan wel specifiek voor groepen die onvoldoende in beeld zijn. Doelgroep
zijn de burgers van Midden-Limburg, waarbij dient te worden vermeld dat het geen
voorziening voor individuele burgers betreft; een individuele burger kan geen beroep doen
op de externe projectmiddelen. Dit betekent overigens niet dat een individuele burger
geen profijt kan hebben van de inzet van de middelen. Het AMW-ML wil deze middelen
inzetten ten behoeve van de burgers van de verschillende gemeenten, in overleg met de
verschillende gemeenten. Verschil met de compensatieregeling die eerder gehanteerd
werd, is dat de externe projectmiddelen niet langer als dekking voor de reguliere subsidie
kunnen worden gebruikt en ook niet kunnen worden'teruggevorderd'. (De gemeente
Weert heeft de compensatiemiddelen alleen in 2017 gebruikt om het regulier subsidie te
dekken. Ook heeft de gemeente Weert een aantal keer de middelen 'teruggevorderd').
Concreet krijgen de gemeenten ook met deze nieuwe regeling extra middelen vanuit
inkomsten door de niet-gesubsidieerde projecten van het AMW-ML, zonder dat dit ten
koste gaat van de reguliere activiteiten. Geadviseerd wordt om in te stemmen met de
voorgestelde regeling.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidievaststelling is gelijk aan het voorschot van € 577.187,-.
Erzijn - ondanks het negatieve resultaat - geen aanvullende financiële gevolgen omdat
het nadelige saldo voor Weert is verrekend met de beschikbare vereveningsreserve. Dit is,
naast de algemene reserve van het AMW, een specifieke reserve voor de gemeente Weert
waar tot en met 2017, indien de gemeente daarvoor koos, resterende
compensatiemiddelen aan zijn toegevoegd. De stand van deze reserve voor Weert
bedraagt per 3L-L2-20L7 €75.773.
De nieuwe regeling'Externe projectmiddelen 2018'heeft geen invloed op de hoogte van
het reguliere subsidie dat we aan het AMW betalen.

Uitvoering/evaluatie

Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voldoet aan de geldende verplichtingen
uit de 'Algemene wet bestuursrecht', de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weeft
2Ot7' en de (aanvullende) verplichtingen die zijn vastgelegd in de 'beschikking
subsidieverlening 2or7'. De regeling 'Externe projectmiddelen 2018' wordt in 2019
geëvalueerd.

Com m u n icatie/ partici patie

Het bestuur van 'Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg' door middel
van bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit. De raad wordt
geÏnformeerd via de TILS-lijst.
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Overleg gevoerd met

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

Extern: Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanvraag subsidievaststelling, inclusief Jaarrekening 20L7 en Jaarverslag 20177
2. Concept-beschikking vaststelling subsidie 2OL7 ;
3. Nieuwe regeling'Externe projectmiddelen 2018'.
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