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Subsidievaststelling 2018 Stichting Punt Welzijn

Voorstel
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van Stichting Punt
Welzijn.
2. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op € 1.639.422,- conform bijgevoegde
conceptbesch ikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Punt Welzijn heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd. De jaarrekening is voorzien van
een goedkeurende controleverklaring en voldoet hiermee aan hetgeen in de
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7' vermeld is.

In het jaar 2018 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 2018

Argumenten
1.1 De stichting voldoetaan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stichting Punt Welzijn is afgesproken dat voor het jaar 2018 subsidie is verleend voor
de thema's en activiteiten die vermeld staan in de lJitvoeringsovereenkomst 2016-2019.
Deze zijn nader uitgewerkt in het werkprogramma Dienstenboek 2018 en besproken in het
bestuurlijk overleg.
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1.2. Het jaarverslag 2018 met activiteitenoverzieht geeft een goede inhoudeliike
verslaglegging over het jaar 2018.

Het jaarvcrslag 20r8 mct activiteitenoverzichi geeft geen aanieiding tot verdere
opmerkingen.

7.3 De jaarrekening 2018 geeft een goede financiële verslaglegging over het iaar 2018.

DejaarrekeningvandeStichtingPuntWelzijnlaateenpositief resultaatzienvan €32.tO7.
Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 23.000 zo genaamd kledinggeld.Zoals bekend voert
Punt Welzijn binnen Weert het ophalen van kleding uit en ontvangt daarvoor gelden van
Reshare. ln de begroting was Punt Welz[n ultgegaan van een negatief resultaat van €43.626
(en een dekking vanuit de reserve van €45.000). Het operationele resultaat valt derhalve
€35.000 beter uit dan begroot. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene
reserve van Punt Welzijn (€ 16.333) en de overige reseryes van Punt Welzijn (€ t5.774).

In 2018 is vormgegeven aan de laatste tranche van de bezuiniging (€100.000) in het
kader van Kiezen met Visie. Met het positieve resultaat kan geconstateerd worden dat de

bezuin igin g geëffectueerd is.

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

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij de subsidieverlening is een subsidievoorschot uitbetaald van € 1.639.422,-'
Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidievaststelling is gelijk aan het voorschot
van € 1.639.422,-.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

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',
de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2A1-7' en de vastgelegde
verÞl lõhti ñ gen in de " U itwerkihþ5ovèreen ko mst 20 1 6 :20 1 9".

Com mu n icatie/ participatie
Het bestuur van Stichting Punt Welzijn d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de

hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
1. Jaarverslag 2018
2. Jaarrekening 2018 ondertekend
3. Accountantsverklaring jaarrekening 2018(ongetekende versie i.v.m. privacywetgeving)
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