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Subsidie Stíchting Punt Welzijn 2016

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2016 van Stichting Punt Welzijn
2. De subsidie 2016 definitief vast te stellen op € 1.885.437,79 conform bijgevoegde
beschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Punt Welzijn heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2016
aangeboden. De jaarstukken zijn voor u in de bijlage opgenomen. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende controleverklaring en voldoet hiermee aan hetgeen in de
'Subsidieverordening Professionele Instellingen 20 15' vermeld is.

In 2016 heeft regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Stichting
Punt Welzijn en de gemeente Weert.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2016

Argumenten
1.1 De stichting voldoet aan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze worden verder
uitgewerkt in het jaarverslag en de jaarrekening.

In de uitwerkingsovereenkomst is opgenomen dat Punt Welzijn een jaarverslag en
jaarrekening moet indienen, met een accountantsverklaring. Hieraan heeft Punt Welzijn
voldaan.

Aan de subsidie 2016 zijn, naast de geldende verplichtingen uit de "Algemene wet
bestuursrecht" en "Subsidieverordening professionele instellingen 2015", de verplichtingen
verbonden dat Stichting Punt Welzijn zich houdt aan de vastgelegde verplichtingen in de
"u itwerkingsovereenkomst 20 16-20 19".
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verslaglegging over het jaar 2016.

In het jaarverslag staat een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten die in 2016
hebben plaatsgevonden. Per dienstenkaart wclrden cle activiteiten uitgebreid weergegeven
Dit sluit aan bij de verdeling van het Dienstenboek 2016 en geeft een goed beeld van de
resultaten die Stichting Punt Welzijn in 2016 heeft behaald. Tevens worden aanbevelingen
en een conclusie gegeven. Het jaarverslag vermeldt de kengetallen die conform de
uitwerki ngsovereenkomst worden gevraagd.

Daarnaast wordt er een uitgebreide algemene toelichting gegeven op de organisatie, de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Unitus (waarvan Stichting
Punt Welzijn een onderdeel is). Ook wordt er een samenvatting gegeven van het
jaarverslag van de Ondernemingsraad van Unitus.

1.3 De jaarrekening 2016 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2016

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring.

Uit de jaarrekening blijkt het volgencle:
. De balanspositie is beoordeeld aan de hand van diverse kengetallen en is

voldoende.
o Het exploitatieresultaat 2016 is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van dat van

2015 (resultaat 2016 + / + € 72.7 t9, resultaat 2OLS -/- C 47.929). Ten opzichte
van de begroting 2016 is het resultaat voordeliger. Het positieve resultaat 2016 is
gedeeltelijk ten gunste van de algemene reserve gebracht en gedeeltelijk ten
gunste van de nieuw gevormde bestemmingsreserve trainee (zoals besproken en
akkoord bevonden in het bestuurlijk overleg van 7 juli 2Ot7).

. De totale reservepositie is verbeterd t.o.v. 2015 (toename met € 70.694).

In het financieel jaarverslag worden de afzonderlijke posten toegelicht.

Dat het resultaat positiever is dan vooraf geraamd, heeft te maken met het feit dat Punt
Welzijn in 2016 verder invulling heeft gegeven aan de uitvoering van de gemeentelijke
notitie "Kiezen met Visie", in combinatie met de maatregelen die in 2015 al in gang waren
gezet. De gemeente Weert heeft de daarmee gepaard gaande frictiekosten (€ 112.101
over 2015 en € 90.000 over 2016) voor haar rekening genomen.

Alqemene reserve
Conform de uitwerkingsovereenkomst 2016-2019 mag de algemene reserve maximaal
25o/o vãn de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 1.885.437,19 =
€ 477.359,30). De algemene reserve bedraagt per einde boekjaar 2016 € 84.925,-

Kanttekeningen en risico's
Vanwege andere prioriteiten op de afdeling OCSW is de subsidievaststelling Stichting Punt
Welzijn 2016 blijven liggen.

Dit is in goed overleg met Stichting Punt Welzijn gebeurd

Pagina 2



Financiële, personele en juridische gevolgen
De structurele verlaging van de reguliere subsidie met € 100.000,- die in Kiezen met Visie
is opgenomen vanaf 01-01-2016 is behaald door flinke personele aanpassingen en
aanpassingen op accommodatiegebied.

De subsidie ad € 1.885.437,79 is bij de subsidieverlening in 2016 ten laste gebracht van
de diverse begrotingsposten die betrekking hebben op Stichting Punt Welzijn.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Punt Welzijn voldoet aan de geldende verplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht en
voorwaarden welke, conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele
instellingen.

Comm un icatie/ participatie
Het bestuur van 'Stichting Punt Welzijn' door middel van bijgevoegde beschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
T. Joosten (medewerker beleidsuitvoering)
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
T. van Ekerschot (manager Stichting Punt Welzijn)

Bijlagen
Beschikking subsidievaststelling 2016
Jaarrekening 2076
Jaarverslag 2016
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Punt Welzijn
T.a.v. het bestuur
Postbus 112
6000 AC WEERT

Weert, 28 maart 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vtlEERT

beschikking subsidievaststelling 20 16
3097/7133

Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om de aan u verleende subsidie voor het jaar 2016 vast te stellen
In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie vast op een bedrag van € 1.885.437,t9. Uit het jaarverslag en de
jaarrekening 2016 is gebleken dat Stichting Punt Welzijn voldoet aan de voorwaarden
zoals die zijn genoemd in de uitwerkingsovereenkomst 2016-2019, het productenboek en
de voorwaarden zoals die, conform de Subsidieverordening Professionele Instellingen
2015, worden gesteld aan de professionele instellingen.

Voorschot
U heeft een voorschotbedrag op de subsidie gekregen. In totaal was dit een bedrag van
€ 1.885.437,19. De subsidievaststelling komt overeen met het uitbetaalde voorschot. Er
zal dus geen verrekening plaatsvinden.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
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;
- 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

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (0495) 57 54 97
/ m.poellvanthuijl@weert.nl of Twan Joosten (0495) 57 54 BB / t.joosten@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G Brinkman
secretaris r


