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Subsidie 20 1B Stichting Algemeen MaatschappelUk Werk Midden -Limburg

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018;
2. De subsidie voor het jaar 2018 definitief vast te stellen op € 619.289,- conform

bijgevoegde conceptbeschikking ;
3. De subsidie voor cliëntondersteuning 2018 definitief vast te stellen op €29.012,-

en het teveel betaalde subsidievoorschot, zijnde € 13.618,- terug te vorderen,
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018 aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage
toegevoegd.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2018.

Argumenten

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

De kernactiviteiten van het AMW-ML zijn het leveren van advies- en hulptrajecten,
toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Weert, met het accent op de kwetsbare
burger. De focus van deze activiteiten ligt op het versterken van de eigen kracht van de
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inwoneren het activeren en betrekken van zijn of haar netwerk bij de oplossingen. Dit
wordt vooral vormgcgcvcn door l<orte opklssingsgerichte lrulpverlening. Voor de inwoners
waar hiermee de zelfredzaamheid niet voldoende versterkt kan worden word[
intensieve(re) hulp ingezet, gericht op het herstel van die zelfredzaamheid. Het AMW-ML
ondersteunt inwoners bij het vinden van perspectief en is daarmee een belangrijke
algemene voorziening in het sociaal domein.

1.2. Het jaarverslag 2018 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2018

In het jaarverslag 2018 is beschreven hoe de hulpverlening aan onze inwoners zich heeft
ontwikkeld. Het AMW-ML signaleert dat'financiën' - net als in 2017 - als problematiek op
nummer één staat bij de hulpvragers. Gevolgd door relatieproblemen, psychische
problematiek en huisvesting. Een belangrijk thema waar het AMW-ML een bijdrage aan
levert is het armoedcbeleid. Er wordt samengewerkt met diverse partners, onder andere
met Punt Welzijrr (STA-tearn: Sta op Tegen Armoede) en met de Vrijwillige
Administratieve Ondersteuning Weert. Verder is het AMW-ML onderdeel van het Kennis en

Advies Netwerk Weert KAN (samenwerkingsverband professionals sociaal domein).
Hct AMW-ML heeft de resultaten van de hulpverlening in beeld gebracht met behulp van
de zclfrcdzaamhcidsmatrix. Deze is zowel vanuit het perspectief van de medewerkers als
vanuit het nerçnectiet van cie ciiënten inoevulei. aan het beoin en hei einci van een traiect.
De hulpverlening door het AMW-ML wordt door cliënten goed gewaardeerd met gemiddeld

een 8,3. Voor meer informatie, zie bijgevoegd jaarverslag (bijlage 1) en de meer
gedeta i I leerde kwa rtaa lrapporta g e Q4 fiaarrapportage 20 18 (bij lage 2).

1.3 De jaarrekening 2018 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2018.

De jaarrekening ís voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring. In 2018 is voor de gemeente Weert een positief resultaat gerealiseerd
van € 15.389 (zieblz.29 van de jaarrekening 2018). Dit overschot is toegevoegd aan de

vereveningsreserve. De stand van de vereveningsreserve AMW-ML totaal bedroeg op

31 december 2018 €457.040,-. Het aandeelvan Weert in de vereveningsreserve is

€ 9L.762,-. De bovengrens van de vereveningsreserve 'aandeel Weert' bedraagt conform
afspraak € 92.893,-. De vereveningsreserve is bedoeld om fluctuaties op te kunnen
vangen: mocht de vraag in enig jaar plotseling sterk stijgen, dan kan het AMW-ML dat
opvangen zonder extra aanvraag. Er is op dit moment geen reden om (een deel van) de
vereveningsreserve terug te vorderen. Het AMW-ML voldoet aan de regels zoals
opgenomen in de Wet Normering Topinkomens.
De subsidie 2018 kan dus worden vastgesteld conform verlening, op € 619.289. Voor
meer informatie, zie bijgevoegde jaarrekening (bijlage 1).

2, 1 Inzet mirlrtelen Regeling'Externe projectmiddelen 2018'

Per l januari 2018 is de Regeling'Externe projectmiddelen 2018'van kracht (zie bijlage
3). Het resultaat op niet-gesubsidieerde projecten was positief (€ 88.461), waardoor het
AMW-ML een bedrag heeft toe kunnen voegen aan de regeling externe projectmiddelen.
Op termijn is de verwachting dat de financiële omvang van de niet-gesubsidieerde
projecten afneemt en dat het positief resultaat dat kan worden toegevoegd aan de
regeling externe projectmiddelen zal dalen.

Voor de gemeente Weert is op basis van het resultaat 2018 € 18.640,- beschikbaar. Over
de inzet van deze middelen worden in de loop van 2019 afspraken gemaakt met het AMW-
ML.
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3.1 Het gebruik van cliëntondersteuning is toegenomen in 2018.

In de Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeente cliëntondersteuning moet regelen voor
het hele sociale domein. Deze cliëntondersteuning moet gratis zijn, levensbreed,
onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Cliëntondersteuning versterkt de positie van
de cliënt, door te helpen met het formuleren van zijn hulpvraag, te helpen bij het maken
van keuzes en bij het oplossen van problemen. De cliëntondersteuner staat'naast de
cliënt' en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van
mensen. Cliëntondersteuning is een laagdrempelige voorziening en heeft ook een
preventieve functie, waardoor onnodig beroep op zorg en ondersteuning kan worden
voorkomen. Cliëntondersteuning kan worden ingezet bij alle onderdelen van het sociale
domein.

In deVisienotitie Cliëntondersteuning Sociaal Domein 2017 is vastgelegd hoe de gemeente
Weert kijkt naar cliëntondersteuning. Kern van de Wmo is dat inwoners zoveel mogelijk
zelf of met behulp van hun netwerk hun zaken regelen. Als dat (tijdelijk) niet lukt, kan een
beroep worden gedaan op vrij toegankelijke, onafhankelijke cliëntondersteuning.
Ïnformele cliëntondersteuning door het eigen netwerk vinden wij erg belangrijk. Bij een
uitnodiging voor een gesprek geven wij daarom altijd aan dat het fijn is als iemand vanuit
het netwerk kan aansluiten. Daarnaast wijzen we op de mogelijkheid van (gratis)
cliëntondersteuning door het AMW-ML.

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben de formele cliëntondersteuning per
1 januari 2017 belegd bij het AMW-ML. Het aantal trajecten in 2018 is toegenomen ten
opzichte van 2Ol7 (van 14 naar 43 trajecten per jaar, zie voor meer informatie pagina 5
van bijlage 4). We verwachten de komende jaren een verdere groei van het beroep op
cliëntondersteuning, gelet op de demografische trend (meer ouderen die langer leven) en
de ontwikkelingen in de GGZ (ambulantisering, meer kwetsbare inwoners in de wijk).
Bovendien kan cliëntondersteuning ook vanuit Jeugdhulp en Pafticipatiewet worden
ingezet bij het ondersteunen van inwoners. Het AMW-ML zet actief in op het beter bekend
maken van dit aanbod. In 2018 was de inzet lager dan geraamd: er is een
subsidievoorschot betaald van € 42.630,- waarvan e29.012,- is ingezet (zie jaarrekening,
pagina 29). Voorgesteld wordt om het overschot, zijnde € 13.618,-, terug te vorderen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De vaststelling van de jaarlijkse subsidie 2018 is gelijk aan het voorschot van € 619.289,-.
Met betrekking tot subsidie cliëntondersteuning 2018 wordt € 42.630,- (subsidievoorschot)
-/- €29.072,- (vaststelling¡ = € 13.618,- teruggevorderd. Dit bedrag vloeit terug in de
exploitatie Wmo nieuwe taken (dit is ook de oorspronkelijke dekkingsbron van de subsidie
cliëntondersteu n ing).

De regeling'Externe projectmiddelen 2018' heeft geen invloed op de hoogte van het
reguliere subsidie dat we aan het AMW-ML betalen. Deze middelen zijn 'extra'en de
resultaten daarvan zullen op termijn afnemen. De beschikbare projectmiddelen blijven
conform de regeling binnen het AMW beschikbaar voor projecten (voor Weert een bedrag
van € 18.640,-).
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Duurzaamheid

Het AMW-ML is een algemene voorziening in het sociaal domein, waarvan een preventieve
werking uitgaat en die bijdraagt aan het verminderen van de inzet van eerste en

tweedelijns hulpverlening en individuele inwoners duurzaam versterkt. Het AMW-ML
draagt daarmee bij aan de gewenste transformatie van het sociaal domein.

Uitvoering/evaluatie

Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voldoet aan de geldende verplichtingen
uit de Algemene wet bestuururechL, de sulrsidieregeling 'Profess¡onele Instellingen Weeft
2OI7' en de (aanvullende) verplichtingen die zijn vastgelegd in de beschikking
subsidieverlening 2018.

Communicatie/ participatie
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van bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit. De raad wordt
geinformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern: L. Vriens (beleidsadviseur Wmo), P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Rosbergen
(juridisch beleidsadviseur).

Extern: Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Aanvraag subsidievaststelling, inclusief Jaarrekening 2018 en Jaarverslag 2018;
2. Kwa rtaa lra pportage Q4 fiaarrapportage 20 18 ;

3. Toelichting Regeling'Externe projectmiddelen 2018';
4. Concept-beschikking vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 en subsidie

cliëntondersteun ing 20 18.

Pagina 4


