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Onderwerp

subsidie 2020 stichting Algemeen Maatschappelijk werk Midden -Limburg.

Voorstel

subsidie te verlenen aan de stichting Algemeen Maatschappelijk werk Midden-
Limburg van maximaal € 636.505,- voor de activiteiten zoals omschreven in
bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde concept-beschikking;
Subsidie te verlenen aan de stichting Algemeen Maatschappelijk werk Midden-
Limburg van maximaal € 43.5L2,- voor de uitvoering van de activiteiten in het
kader van formele cliëntondersteuning, conform bijgevoegde concept-beschikking

Inleiding

De zeven gemeenten in Midden-Limburg subsidiëren jaarlijks de Stichting Algemeen
Maatschappelijk werk Midden-Limburg (AMW-ML) voor het uitvoeren van het
maatschappelijk werk voor hun.inwoners. Elke gemeente heeft afzonderlijk een
subsidierelatie met het AMW-ML. Het bestuur van het AMW-ML heeft op 29 april2019 de
subsidieaanvraag 2O2O ingediend voor de reguliere hulpverlening (bijlage 1). Tussen de
zeven gemeenten onderling is per l januari 2017 een convenant gesloten voor het
gezamenlijk in stand houden van het algemeen maatschappelijk werk, met een
opzegtermijn van één jaar.

Beoogd effect/doel

Het verlenen van subsidie aan het maatschappelijk werk, zodat inwoners in2O2O gebruik
kunnen maken van ondersteuning, die bijdraagt aan het herstellen en versterken van hun
zelfredzaam heid.
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Argumenten

1.1. De werkzaamheden van het AMW-ML dragen bij aan het versterken van de

zelfredzaamheid va n onze inwoners.
Het AMW-ML is een algemene voorziening in het sociale domein: laagdrempelig en vrij

toegankelijk voor alle inwoners. Het AMW-ML versterkt de eigen kracht van inwoners en

helpt mensen die vastlopen in hun dagelijkse leven een nieuw perspectief te vinden en zelf

de regie (weer) in handen te nemen. Daarmee levert het AMW-ML een belangrijke

bijdrage aan het herstellen en versterken van de zelfredzaamheid van inwoners, passend

¡¡j ¿e vis¡e op het sociaal domein en de daarbij benoemde te bereiken maatschappelijke

effecten.

1.2. Inzet AMW'ML b¡i Casemanagement Wet Tiideliik Huisverbod'

Naast de reguliere hulpverlening voeft het AMW-ML ook het casemanagement uit als er

een huisverbod wordt opgelegd in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Het

casemanagement wordt per traject in rekening gebracht. Omdat de afgelopen jaren is

gebleken dat het gemiddeld aantal ingezette uren per traject is toegenomen, stelt het

AMW voor om de uren voor het casemanagement te verhogen naar 40 uur. Dit is

besproken in het overleg van 18 juni 2019 en hiermee zijn alle gemeenten akkoord
gegaan. De kosten per traject zijn €2.96O,-. Êr zijn meer uren per traject nodig omdat de

afgelopen jaren de complexiteit van de problematiek is toegenomen: Naast

veislavingsproblematiek (dit zagen we wel regelmatig vanaf het begin) zien we nu ook

veel meer persoonlijkheidsproblematiek, ouderenproblematiek, Niet Aangeboren

Hersenletsel (NAH), verstandelijke beperking. Gevolg is dat het complexer is om het

geweld te stoppen en een werkelijk verbetertraject op te zetten. Hierbij zijn ook vaker

meer organisaties met hun specifieke deskundigheid bij betrokken' Hierdoor wordt de

regierol van de casemanager van het AMW-ML groter en intensiever'

2.1 Formete cliëntondersteuning is een algemene voorziening die de gemeente op grond

van de Wmo 2015 moet regelen (Wmo 2015 aftikel 2.2'4 en 2'3.2)'

2.2 Het bedrag van €43.512,- voor 2020 is gebaseerd op de ervaring van de uitvoering die

is opgedaan in 2017 en in 2018.
Voor het gemiddeld aantal uren van de trajecten is de norm (6-8 uur per traject) genomen

die gehanteerd wordt voor cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2017 is

beperkt gebruik gemaakt van cliëntondersteuning. In 2018 is er een stevige toename

geweest van het aantal ondersteuningsvragen. In 2019 heeft deze groei zich vooftgezet,

mede als gevolg van zowel landelijke als lokale extra aandacht voor deze

ondersteuningsvorm. Vooralsnog verwacht het AMW-ML dat de groei kan worden

opgevangen binnen de bestaande formatie. ln 2OL7 en 2018 is dat deel van de subsidie

dat niet is ingezet, terugbetaald aan de gemeente.

Voor het uitvoeren van deze taak voor Midden-Limburg West (MLW) is de inzet van 1 fte
(€BB.B0O,-) nodig. Op basis van de verdeelsleutel'inwoners MLW'(49olo) is de bijdrage

van de gemeente Weert een subsidie van maximaal € 43'5L2,-'

2.3 De kennis en ervaring van het AMW-ML vormen een goede basis van de formele

cliëntondersteuning.
Maatschappelijk werk is bij uitstek de geschikte partner om kwetsbare inwoners te

ondersteunen op weg naar (meer) zelfredzaamheid. Het AMW-ML is bekend met de

doelgroep kwetsbare inwoners, heeft ervaring met het bieden van (kortdurende)

ondersteuning en werkt vanuit dezelfde visie op het sociaal domein als de gemeente:

eigen kracht centraal, mensen (weer) perspectief bieden door samen met hen naar

oplossingen te zoeken en zo de eigen regie te vergroten. Het AMW-ML is een betrouwbare

partner in het sociaal domein en werkt goed samen met de ketenpartners in onze regio.
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Kanttekeningen en risico's

Mogelijk neemt de vraag naar ondersteuning toe, waardoor de huidige formatie
onvoldoende is.
De formatieberekening van het AMW-ML is gebaseerd op de ontwikkeling van hulpvragen
in de afgelopen jaren. Voor 2020 gaat het AMW-ML uit van een gelijkblijvend aantal
casussen. Indien de instroom en/of intensiteit groter is dan voorzien, wordt de gemeente
Weert hiervan op de hoogte gesteld. In eerste aanleg wordt de toegenomen vraag binnen
de bestaande formatie opgevangen. Dit geldt ook voor de vraag naar formele
cliëntondersteuning. Het tijdig informeren, zodat gemeente en AMW-ML hierover in
gesprek kunnen gaan, is opgenomen als subsidieverplichting in bijgevoegde concept-
beschikking.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidieverlening van € 636.505,- is gelijk aan het bedrag dat in de begroting 2020
hiervoor is opgenomen. Met het subsidiebedrag voor cliëntondersteuning is in de
exploitatieopzet Wmo nieuwe taken rekening gehouden. De subsidieverlening 2020 heeft
dus geen aanvullende budgettaire gevolgen.

Voor het casemanagement tijdelijk huisverbod is in de begroting 2020 een aparte raming
van € 25.000,- opgenomen. Deze taak maakt géén onderdeel uit van de subsidieverlening
De totale kosten op jaarbasis zijn afhankelijk van het aantal incidenten waarbij inzet van
casemanagement nodig is. De afgelopen jaren zijn de kosten binnen de raming gebleven.

Er zijn geen personele en juridische gevolgen

Duurzaamheid

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
inwoner. De focus van deze activiteiten ligt op het versterken van de eigen kracht van de
inwoner en het activeren en betrekken van zijnlhaar netwerk bij het plan en de
oplossingen. Dit wordt vooral vormgegeven door korte oplossingsgerichte hulpverlening.
Indien nodig wordt intensieve(re) hulp ingezet. Het AMW-ML ondersteunt inwoners bij het
vinden van perspectief en is daarmee een basisvoorziening in het sociaal domein.

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van
het subsidiejaar dient het AMW-ML zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende
regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Uw college stelt vervolgens
de subsidie 2020 formeel vast. Het casemanagement wordt afgerekend op basis van het
aantal daadwerkelijk uitgevoerde trajecten.

Commu n icatie/ participatie

Het bestuur van het AMW-ML wordt door middel van bijgevoegde concept-beschikking
(bijlage 2) op de hoogte gebracht van uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de
TILS-lijst.
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Overleg gevoerd met

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

Extern: n¡et van toepassing.

Bijlagen:

1. Subsidieaanvraag 2O2O Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg;
2. Subsidieaanvraag formele cliëntondersteuning 2O2Oi

3. Concept-beschikking subsidieverlening 2020.
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