õ

toP
IL

.?8
¡r>

vvEERT

GEMEENTE

Afdeling

OCSW

Naam opsteller voorstel
Portefeuíl lehouder

B&W-voorstel:

- Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Dl-576689

Linda Vriens

Zaaknummer:
49t1.42
Publicatie:
Ooenbaar

(049s-s7s844)
drs. P.P.H. (Paul) Sterk

Onderwerp
Vaststelling garantiesubsidie 2017 dagopvanglocatie Beekstraat 54

Voorstel
De garantiesubsidie 2077 ten behoeve van de dagopvanglocatie aan Punt Welzijn vast te
stellen op € 15.092,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Met ingang van 2077 is er een garantiesubsidie verleend voor een bedrag van maximaal

€ 15.092,- (Z/L6/029020). De subsidie is verleend voor het geval Punt Welzijn er niet

in

slaagt voor vier dagdelen per week de ruimte van de dagopvanglocatie te verhuren aan
derden, naast de verhuur van drie dagdelen aan de Stichting Dagopvang Weert.
Deze subsidie geldt voor de periode dat Punt Welzijn de ruimte voor de dagopvang huurt
ten behoeve van de onderverhuur aan Stichting Dagopvang Weert en derden. De
garantiesubsidie geldt tot maximaal het einde van de huurovereenkomst met C'waftier.
Punt Welzijn is de huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, echter tot uiterlijk
1 maart 2025.

Beoogd effect/doel
Vaststellen subsidie 2Ol7 ten behoeve van de dagopvanglocatie

Argumenten

L. De activiteiten waarvoor de garantiesubsidie is verleend hebben plaatsgevonden.
Vanaf 1 februari 2Ot7 is de ruimte in de Beekstraat voor drie dagdelen verhuurd aan de
Stichting Dagopvang Weert. De verbouwingswerkzaamheden hebben langer geduurd dan
aanvankelijk werd ingeschat, waardoor het niet mogelijk was om per 1januari20L7 de
ruimte te verhuren. Vanaf 1 februari 2017 kon de ruimte daadwerkelijk verhuurd worden
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2. Punt Welzijn heeft voldaan aan de aanvullende verplichtingen.
Punt Welzijn heeft verslag gedaan van de resultaten. Verwezen wordt naar de bijlage
'Afrekening garantiesubsidie dagopvanglocatie Beekstraat 54'.

Kanttekenlngen en rlslco's

1. Punt Welzijn is er niet in geslaagd om de ruimte aan derden te verhuren.
Uit het verslag van Punt Welzijn blijkt dat er diverse pogingen zijn gedaan om de ruimte
aan derden te verhuren, maar hierin niet zijn geslaagd. De gemeente zal op kofte termijn
hierover met Punt Welzijn in gesprek gaan.

2.

De daadwerkelijk gemaakte kosten door Punt Welzijn zijn hoger dan € 15.092,-.
Punt Welzijn heeft de hogere kosten ten bedrage van € I.727,93 verwerkt in haar

jaarrekening van 2OI7.

Welzijn heeft voor het jaar 2018 een garantiesubsidie van € 16.516,04
aangevraagd.
Hiermee is het financiële risico dat de gemeente loopt hoger dan het eerder beoogde
bedrag van € 15.092,- perjaar. De subsidieaanvraag voor 2OtSzal in een apart B&Wvoorstel worden behandeld. Echter, pas na afloop van 2018 zal blijken in hoeverre Punt
Welzijn een beroep moet doen op de garantiesubsidie. Een besluit over de
garantiesubsidie voor het jaar 20LB zal dan ook plaatsvinden na afloop van 2018.

3. Punt

Financiële, personele en juridische gevolgen
Conform besluitvorming in 2016 is er op voorhand in de begroting 20t7 geen rekening
gehouden met het garantiesubsidie, omdat het niet zeker was dát er een beroep op zou
worden gedaan. In de 2e bestuursrapportage 2018 is naar aanleiding van het
subsidieverzoek van Punt Welzijn alsnog een bedrag van € 15.092 hiervoor opgenomen

Uitvoering/evaluatie
In het derde kwartaal van 2018 zal er met Punt Welzijn een overleg plaatsvinden met
betrekking tot de garantiesubsidie 2018. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de
inspanningsverplichting van Punt Welzijn om de ruimte aan derden te verhuren.
Com mu
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Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van uw
beslu it.

Overleg gevoerd met
Intern: D. Louwers (Business controller sociaal domein), M. Poell (beleidsadviseur OCSW),
Patricia Vos (financieel adviseur)

Extern: T. van Ekerschot (manager Punt Welzijn)

Bijlagen:
'Afrekening garantiesubsidie dagopvanglocatie Beekstraat 54'
Concept-beschikking
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