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Onderwerp
Subsidie 2020 Sociaal Platform Stramproy

Voorstel
Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen van maximaal € 2.500,- aan Stichting Dorpsraad
Stramproy ten behoeve van het'Sociaal Platform Stramproy' en deze direct vast te stellen
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Dorpsraad Stramproy heeft op B oktober 2019 een incidentele
subsidieaanvraag op basis van aftikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet bestuursrecht
aangeboden. De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017.

Het Sociaal Platform Stramproy is een initiatief vanuit de samenleving en ondersteunt
inwoners bij hun vragen met betrekking tot diverse sociale en maatschappelijke thema's
Aan het platform nemen diverse ketenpartners deel, zoals een afvaardiging van de
Dorpsraad, een afvaardiging van het Veuskenshof en de Kwartierstaete, Tafeltje Dek-Je,
de clir-antenraad Rust in Roy, de Zonnebloem en KBO Sint Willibrordus.

De deelnemers aan het platform behandelen de vragen tijdens hun periodieke overleg,
waarna er vervolgens hulp volgt of een verwijzing naar derden. De platformleden zelf
signaleren ook vraagstukken en dragen actief thema's aan. Daarnaast worden er
activiteiten georganiseerd ten behoeve van de sociale samenhang, zoals
mantelzorgbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten. Tevens zullen de leden van het
platform scholingsbijeenkomsten bezoeken om goed op de hoogte te blijven van alles wat
er speelt binnen het sociaal domein.

In het verleden werd het Sociaal Platform Stramproy ondersteund door professionele
krachten, opbouwwerkers van Punt Welzijn. Als gevolg van de bezuinigingsopgave die is
geformuleerd in Kiezen met Visie: Punt Welzijn is de ondersteuning van de opbouwwerkers
voor het Sociaal Platform Stramproy komen te vervallen. Het platform is zelfstandig
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verder gegaan zonder de professionele ondersteuning van opbouwmedewerkers, maar
vraagt wel een subsidie aan om de activiteiten te kunnen bekostigen.

Beoogd effect/doel
Het Sociaal Platform Stramproy richt zich op de volgende doelstellingen:
-vroegtijdig signaleren van vragen en/of knelpunten van inwoners met betrekking tot
wonen, welzijn, zorg en inkomen;
-inwoners met de juiste personen en/of organisaties in contact brengen met betrekking tot
hun vraag;
-door het organiseren van diverse activiteiten voor inwoners de sociale samenhang
bevorderen in Stramproy;
-het volgen van beleid ten aanzien van wonen, welzijn, veiligheid, zorg en inkomen en
signalen vanuit de inwoners terugkoppelen aan het platform en de gemeente.

Argumenten
1.1 De gemeente geeft ruimte aan inwoners om zelf maatschappelijke opgaven te
realiseren.
De gemeente Weeft streeft naar een inclusieve samenleving, waar¡n iedereen kan
meedoen en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Het
Sociaal Platform Stramproy neemt deze verantwoordelijkheid en bevordeft de inclusieve
samenleving, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de
samenleving.

1.2 Waar mogelijk wordt ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening
geboden.
Het Sociaal Platform Stramproy voldoet aan de definitie van een algemene voorziening,
namelijk: een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar
de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en
dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo, artikel 1.1.1 eerste lid).

Kanttekeningen en risico's
Op 10 april 2018 heeft u besloten om het Sociaal Platform Stramproy als structurele
subsidie op basis van een begrotingspost op te nemen bij de eerstvolgende herziening van
het subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties Weert. Er heeft nog geen herziening
plaatsgevonden. Subsidieverlening- en vaststelling voortvloeiende uit de van toepassing
zijnde subsidieverordening, subsidieregeling, conform door raad en/of college vastgesteld
beleid, is gemandateerd. Dit is bij deze subsidie niet het geval en daarom een
bevoegdheid van het college.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële qevolgen:
De subsidie van € 2.500,- ten behoeve van het Sociaal Platform Stramproy kan worden
opgevangen binnen de exploitatieopzet Wmo, ten laste van het budget voor algemene
Wmo-voorzien ingen (670000 U6425000).

Personele gevolgen:
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen:
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Uitvoering/evaluatie
Hoewel deze subsidie direct wordt vastgesteld , zal er in de beschikking worden
opgenomen om minimaal 1 keer per jaar een evaluatie plaats te laten vinden met het
Sociaal Platform Stramproy en de gemeente om ervaringen en informatie uit te wisselen

Com mu n icat¡e/ part¡cipatie
Stichting Dorpsraad Stramproy wordt op de hoogte gesteld van uw besluit door middelvan
bijgevoegde conceptbesch ikking.

Overleg gevoerd met
Intern:
Dinie Louwers (business controller Sociaal Domein), Patricia Vos (beleidsadviseur
Financiën)

Extern:
Ti I ly Geraedts (voorz itter platform/Stichtin g Dorpsraad Stra m proy)

Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag 2020 Stichting Dorpsraad Stramproy t.b.v. Sociaal Platform
Stramproy
2. Conceptbeschikking aan Stichting Dorpsraad Stramproy
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