
Bijlage bij brief 78-188

Externe projectmiddelen na e¡nde compensatieregeling, vers¡e 2

Versie 1 van deze regeling is besproken in het subsidiëntenoverleg van 2 oktober 20L7. ln het
subsidiëntenoverleg van 8 februari 2018 zijn nog een aantal aanvullende vragen van de gemeenten
besproken en op basis daarvan is versie 2 (definitieve versie) opgesteld, waarbij een aantal zaken

nader worden geduid.

Historisch perspect¡ef

AMW-ML en de zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben eind 2011 met elkaar een

co m pe nsatie- e n m idd el i ngsrege I i ng afgesproke n v oor 2072-20L4.
De middelingsregeling hield in dat de beschikbare subsidies en de bezuinigingen die hierop werden
toegepast zijn gemiddeld over drie jaren, zodat ieder jaar een zelfde subsidiebedrag beschikbaar was.
Deze middelingsregeling is automatisch geëindigd per 3I-!2-20L4.
De compensatieregeling liep in principe ook af per 37-L2-2014, maar in overleg tussen AMW en de
gemeenten is besloten deze regeling voort te zetten in de jaren 2Ot5,2076 en 2OL7.

De compensatieregeling hield in dat AWM-ML de marge die zij realiseert op projecten ter
beschikking stelt aan de gemeenten. Gemeenten konden ervoor kiezen deze middelen in te zetten
om de tekorten in de gemeentelijke subsidie aan te vullen, zodat de hulpverlening op peil blijft. Deze

compensatiemiddelen werden berekend op basis van de door AMW op projecten gerealiseerde

marge en verdeeld naar rato van de subsidie die iedere gemeente verstrekt voor basis- en

aanvullende taken.

Overwegingen

Door de compensatieregeling hebben wij de continuiteit van onze hulpverlening gedurende de
periode 20t2-2017 kunnen waarborgen en hebben wij enkele projecten uit kunnen voeren waar
anders geen budget voor zou zijn geweest. Daarnaast hebben gemeenten de afgelopen jaren ook in
financiële zin voordeelgehad van de marges die AMW op de projecten heeft behaald.

De compensatieregeling is destijds ontstaan vanuit de visie dat AMW-ML haar bestaansrecht
ontleent aan de hulpverlening aan burgers, gefinancierd met gemeenschapsgeld. Hierbij bestond het
besef dat niet alleen de overheid, maar iedereen verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de
samenleving; de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl omtrent eigen verantwoordelijkheid gelden
niet alleen voor individuele burgers, maar wat AMW-ML betreft ook voor (maatschappelijke)

organisaties. Vanuit dit oogpunt vond AMW het onwenselijk dat onze organisatie winst op projecten
zou maken, zeker wanneer tegelijkertijd gesnoeid zou moeten worden in de hulpverlening aan

burgers.

Aan deze visie en onze betrokkenheid als partner van de gemeenten is de afgelopen jaren niets
gewijzigd. Niettemin past de compensatieregeling niet meer geheel bij de huidige situatie. De

overschotten die AMW-ML op projecten behaalt zijn onzeker en nemen bovendien af. Daarmee is de

basis te fragiel om op structurele basis deze middelen te gebruiken voor het in stand houden van
onze basishulpverlening. Dit is ook nooit onze intentie geweest.
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Bij het bedenken van hoe om te gaan met de externe projectmiddelen na het einde van de

com pensatieregel i ng zijn drie u itga ngspunten leidend geweest:

L. De basis- en aanvullende taken kunnen op structurele basis gefinancierd worden vanuit de

reguliere subsidiebudgetten die de gemeente daarvoor beschikbaar stelt; structurele kosten

moeten immers niet worden gedekt met incidentele middelen.

2. AMW-ML heeft een gezonde eigen vermogenspositie en zolang dit het geval is, wilAMW-ML

de overschotten op projecten graag in blijven zetten voor maatschappelijke hulpverlening en

ontw¡kkel¡ng voor de burgers van Midden-Limburg.

3. AMW-ML verricht slechts externe projecten indien dit een meerwaarde heeft voor de

gemeente en inwoners van Midden-Limburg. Dit mag nooit ten koste gaan van de basis- en

aanvullende taken van de gemeenten en we treden hierbij niet in concurrentie met onze

netwerkpartners.

Vanuit deze drie benoemde uitgangspunten zijn wij gekomen tot een nieuwe regeling m.b.t. externe

projectmiddelen. De externe projectmiddelen betreffen de overschotten die wij op 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.

Externe projectmiddelen; uitwerking

Bepoling externe projectmiddelen

ln de jaarrekening worden de opbrengsten van de projecten bepaald. Van deze opbrengsten worden

de personeelskosten van maatschappelijk werkers t.b.v. uitvoering van deze projecten afgetrokken.

Daarnaast wordt de doorbelasting van overhead- en organisatiekosten aan projecten in mindering

gebracht en tot slot ook niet begrote kosten voor uitgaven met een maatschappelijk karakter, dan

wel uitgaven ten behoeve van een kwaliteitsimpuls. De uitkomst hiervan wordt bestempeld als

externe projectmiddelen. Mocht de uitkomst van deze berekening leiden tot een negatief bedrag,

dan zal dit bedrag niet worden onttrokken aan de reeds opgebouwde externe projectmiddelen, maar

worden onttrokken aan de algemene reserve van AMW-ML. De berekening kan derhalve nooit een

negatief effect hebben op (de vereveningsrekeningen van) de gemeenten.

AMW-ML zaljaarlijks bij het vaststellen van de begroting beslissen of een eventueel overschot op

projecten in het volgende boekjaar wordt toegevoegd aan de externe projectmiddelen. Dit besluit

wordt telkens aan de gemeenten mede gedeeld.

Toekenning externe projectmiddelen naar afzonderliike gemeenten

Om alle gemeenten de gelegenheid te geven om in overleg met AMW-ML externe projectmiddelen

in te zetten, rekenen we deze middelen toe per gemeente. We hanteren daarbij als

verdelingssystematiek de inwoneraantallen per gemeenten.

De externe projectmiddelen worden derhalve in de jaarrekening uitgesplitst per gemeente

weergegeven en gerubriceerd tussen het eigen vermogen en de schulden in. Het zijn immers

middelen waarover AMW-ML en de gemeenten gezamenlijk beslissen. Het betreft derhalve geen

eigen vermogen (eigendom van AMW-ML), maar ook geen schuld (eigendom van de gemeenten).
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Woarin verschillen de externe projectmiddelen von de compensatieregeling?
Zoals reeds aangegeven bestaan er raakvlakken met de compensatieregeling, maar zijn er enkele
kenmerkende verschillen:

t. Vanuit de overschotten op projecten worden niet meer eerst eventuele tekorten op de
basishulpverlening gedekt om een afname van de vereveningsreserve te voorkomen.
Nu staat in de jaarrekening nog in de overzichten per gemeente eerst het resultaat
weergegeven, waarna vervolgens de compensatiemiddelen worden toegevoegd en het
restant ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente. Vanaf jaarrekening 2018 staat daar
gewoon alleen nog het resultaat van de gemeente.

2. De middelen uit de compensatieregeling worden toegekend aan de gemeenten en zij kunnen
vervolgens bepalen waarvoor deze middelen worden ingezet, dan wel deze middelen
opeisen om in de algemene middelen van de gemeente. De externe projectmiddelen worden
in gezet in overleg tussen de gemeente(n) en AMW-ML.

3. De wijze van toekenning van compensatiemiddelen aan de gemeenten was gerelateerd aan

de subsidies die iedere gemeente verstrekt voor basis- en aanvullende taken. Dit leidde wel
eens tot begripsverwarring; bij de uitbetaling van compensatiemiddelen werd dan de term
"terug" betalen gehanteerd, wat ten onrechte impliceerde dat dit middelen waren die in een

eerder stadium door AMW-ML waren ontvangen. Door de externe projectmiddelen toe te
wijzen op inwoneraantallen is expliciet duidelijk dat er geen verband bestaat tussen de

toekenning van subsidies en het ontstaan van de externe projectmiddelen. Bovendien doet
deze verdelingssystematiek optimaal recht aan de definitie van hetgeen waaraan we de

middelen willen besteden (burgers) en sluit het aan bij de verdelingssystematiek die we in de
jaarrekening ook hanteren voor de verdeling van kosten van centrale aansturing en

ondersteuning.

Hoe en woorvoor worden de externe projectmiddelen ingezet?
We hebben bewust een ruime definitie gehanteerd, zodat de gemeente(n) en AWM-ML in de

uitwerking voldoende ruimte hebben om per gemeente gezamenlijk de juiste accenten te kunnen
leggen. De gemeente(n) en AMW-ML bepalen gezamenlijk waaraan de middelen worden besteed en
in welke mate hier naast AMW-ML nog andere netwerkpartners bij betrokken worden.
lndien wenselijk kunnen de externe projectmiddelen ook door meerdere gemeenten in worden gezet

voor een gezamenlijke bestemming.

Hoe ziet het einde van compensatieregeling eruit?

ln de jaarrekening 2017 worden 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.

Mieke Pirson, 27 maarl2ll9
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