
Centreel Burrau
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
T/ 088-656 06 00

Ondenvorp
AMW-ML Jaarverslag en -rekening 2018
D¡tum
10 april 2019
Rcf. nummcr
L9-257

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Vogelsbleek ro / 6oor BE Weert E/ infopamwml.nl
'i/ o88 - 656 oG oo www.amwml.nl

algemeen
maatschappelfik
u¡erk

t.a.v. mevrouw S. Doek

Geacht college,

Met gepaste trots bieden wij u het inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening
over 2018 van AMW-ML aan met daarin de goedkeurende controleverklaring van
de accountant.

In het jaarverslag worden de resultaten en de wijze waarop zij behaald zijn
inhoudelijk toegelicht. Daaruit blijkt dat ook in 2018 weer veel inwoners een
beroep hebben gedaan op de dienstverlening van AMW-ML. In totaal is ca. 4.600
keer hulpverlening ingezet, waarbij de mogelijkheden van de cliënt zelf en zijn of
haar netwerk centraal staan. In 2018 beoordeeldeTSo/o van de cliënten het
resultaat van onze hulpverlening als 'goed' en ZLolo als 'voldoende'. Onze
hulpverlening wordt met een gemiddeld rapportcijfer 8,3 goed gewaardeerd.

Onze organisatie is een brede basisvoorziening voor vrij toegankelijke
hulpverlening in Midden-Limburg. Inhoud staat altijd voorop. WU ondersteunen
volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig
functioneren. Wrj doen dit vanuit een integrale benadering, met oog voor
diversiteit. In onze dienstverlening staat de cliënt en zijn of haar hulpvraag
centraal en wij werken vanuit verbinding. Zowel binnen het maatschappelijk
werk als binnen de jeugdhulpverlening wordt gewerkt volgens het gedachtegoed
'1 gezin (of: cliënt), 1 plan'.

We werken vanuit een gezamenlijke opdracht, en besteden in toenemende mate
aandacht aan de lokale wensen en behoeften van elk van de afzonderlijke
gemeenten. In verbinding met de lokale voorzieningen en netwerkpartners, en
aansluitend bU de veranderende wensen en behoeften van de inwoners van een
buurt, dorp of stad.

De resultaten per gemeenten zijn toegevoegd dan wel onttrokken aan de
vereveningsreserve per gemeente. Het resultaat op projecten is toegevoegd aan
de regeling externe projecten. Hierdoor laat de jaarrekening van AMW-ML een
verwacht financieel nihil resultaat zien.
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Het financieel resultaat in uw gemeente bedroeg € 15.389 positief. Dit bedrag is
vooruitlopend op de subsidie vaststelling toegevoegd aan de vereveningsreserve.
Indien u besluit dit bedrag terug te vorderen, zullen we dit in de volgende
Jaarrekening weer in mindering brengen op de vereveningsreselve.

Van het positieve resultaat van € 88.461 op projecten is € 18.640 toegerekend
aan uw gemeente. Deze middelen kunnen in overleg tussen u en ons worden
ingezet conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in de regeling externe
projectmiddelen.

WiJ kijken met een positief gevoel terug op een bewogen jaar. We zijn goed
gefaciliteerd door onze opdrachtgevers en hebben op een prettige en
constructieve manier samengewerkt met de gemeenten en netwerkpartners.

De schriftelijke jaaruerantwoording is toegespitst op de lokale ontwikkelingen per
gemeente; elke gemeente ontvangt een eigen verslag. Mogelijk mist u hierdoor
informatie die voorgaande jaren werd verstrekt. Indien hier vraag naar is, is
deze vanzelfsprekend beschikbaar, onder andere in de kwartaalrapportages die
reeds aangeleverd zijn. Naast dit schriftelijke jaaruerslag doen wij ook verslag
van ons werk in de vorm van filmpjes, artikelen en factsheets op
http://www.amwml-cjgml.nl. Wij nodigen u van harte uit deze ook te bekijken.

Wij danken de gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige
samenwerking en blijven graag samen verder ontwikkelen aan een goede en
betaalbare diensWerlening voor de inwoners van Midden-Limburg.
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