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Onderwerp
Subsidie Punt Welzijn Thuisadministratie 2020.

Voorstel
1. Punt Welzijn mede namens het college van Nederweert voor de periode van I april

2020 tot en met 31 december 2020 incidentele subsidie te verlenen voor een bedrag
van maximaal € 16.606,- conform bijgevoegde beschikking.

2. Het college van Nederweert conform afspraak € 4.000,- te factureren.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 voert de gemeente Weert schulddienstverlening (SDV) zelf
uit. Hiertoe heeft de raad op 3 november 2015 besloten (RAD-001 165).
Onderdeel van deze besluitvorming vormde de activiteit thuisadministratie. In 2016 werd
deze uitgevoerd door Stichting Humanitas Midden-Limburg. Vanwege het veftrek van
vrijwilligers heeft Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO)
deze activiteit in de periode 2017 tot en met 2019 uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2020 is
deze samenwerking geëindigd. Ook de gemeente Nederweeft heeft de samenwerking met
VAO niet meer verlengd.
Ondersteuning bij thuisadministratie is een onmisbare activiteit bij de uitvoering van SDV
en armoedebestrijding. Daarom is gezocht naar een manier om deze activiteit ook in 2020
voort te kunnen zetten. Hierbij hebben wij de handen ineengeslagen met de gemeente
Nederweert. Deze verkenning heeft geresulteerd in een samenwerkingsvoorstel tussen
Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeenten Nederweert en Weert.
Voor de uitvoering van de activiteiten heeft Punt Welzijn op 19 februari 2O2O subsidie
aangevraagd. Weert treedt bij deze aanvraag namens beide gemeenten als penvoerder
op.

Beoogd effect/doel
Punt Welzijn subsidie te verlenen om voor de gemeenten Nederweert en Weert de
activiteitThuisadministratie uit te voeren voorde periode van l april 2020 tot en met 31
december 2020.
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Argumcnten
1.1. Thuisadministratie is een noodzakelijke activiteit bij schulddienstverlening en
armoedebestrijding.
Door het inzetten van thuisadministratie wordt de schulddienstverlening geoptimaliseerd

Dit gebeurt op drie manieren (zie bijlage):
1) koûe interventie ten behoeve van de aanvraag
2) budgetcoaching (maximaal 3 maanden)
3) ondersteuning door een vrijwilliger (aanleren vaardigheden thuisadministratie maximaal
6 maanden)

Daarnaast kunnen ook andere inwoners bij de vrijwilligers terecht voor ondersteuning bij
hun thuisadministratie en het aanleren van vaardigheden. Dit heeft zowel een curatief,
vroegsignalerend als preventief effect in het kader van schulddienstverlening en
armoedebestrijding.

1.2. Punt Welzijn kan voorzien in de behoefte van gemeenten en vrijwilllgers aan
stabiliteit.
Sinds de start van SDV in 2016 is er op het gebied van thuisadministratie
achtereenvolgens samengewerkt met Humanitas en Stichting VAO. Dc constantc factor
zijn de vrijwilligers, van wie enkelen voor beide organisaties actief zijn geweest, met wie
de samenwerking goed verloopt en die de inwoners op een constructieve manier
ondersteunen bij hun hulpvraag. Een groot deel van deze vrijwilligers heeft aangegeven
hun werkzaamheden op het gebied van thuisadministratie graag te willen voortzetten. U¡t
evaluatie is gebleken dat er op het gebied van thuisadministratie van beide kanten
(gemeenten en vrijwilligers) behoefte is aan een periode stabiliteit en rust. Vandaar dat
met de vaste samenwerkingspartners -de gemeente Nederweert, Punt Welziin en
Algemeen Maatschappelijk Werk- is gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Hieruit is
gebleken clat positionering van cle blijvencle vrijwilligers onder de paraplu van, met
(beperkte) projectcoördinatie door Punt Welzijn en met ondersteuning van AMW en
gemeenten de meest optimale basis creëeft. Punt WelzlJn kän met haar jarenlange
ervaring aan ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers voorzien in de behoefte aan
stabiliteit waardoor de inhoud en de ondersteuning van inwoners centraal kan komen te
staan. Ook worden de huidige vrijwilligers met deze positionering ontzorgd. Zij hoeven
immers niet direct een stichting op te richten, met alle werkzaamheden die daarmee
gemoeid zijn, en een bestuur te formeren. Daarnaast kan Punt Welzijn voorzien in
praktische ondersteuning, administratieve zaken, werving van nieuwe vrijwilligers en -in
samenwerking met AMW- scholing.

1.3. De voorgestelde constructie is tijdeliik.
Met de samenwerkingspartners en vrijwilligers is besproken dat de voorgestelde
constructie een tijdelijke betreft. Gestreefd wordt om de activiteit op termijn weer te
verzelfstandigen, en wel in die zin dat een groep inwoners de activiteit in eigen beheer en
rechtsvorm overneemt. Dit heeft op dit moment geen prioriteit, maar is wel het
uiteindelijke doel. Een concrete datum kan nog niet worden bepaald. Dit hangt af van de
samenwerking, de uitvoering van de activiteit en de omvang en samenstelling van de
groep vrijwilligers. In november/december 2O2O zal met de partners en vrijwilligers
worden geëvalueerd en worden bekeken of dit in 2O2L al haalbaar wordt geacht of pas

daarna.

1.4. In samenwerking met Punt Welzijn kan de activiteit worden uitgebreid hetgeen een
positief effect zal hebben op de resultaten van het Aanvalsplan armoede.
Thuisadministratie is één van de vele manieren waarop vrijwilligers andere inwoners
kunnen ondersteunen bij (dreigende) financiële problemen. Vanuit SDV en het Aanvalsplan
armoede is de afgelopen jaren geprobeerd om naast thuisadministratie ook andere
activiteiten/initiatieven te ontwikkelen. Dit is helaas nog n¡et gelukt. Met de positionering
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van de thuisadministratie onder Punt Welzijn, en in samenwerking met de vrijwilligers en
AMW, kunnen de activiteiten worden uitgebreid. Ook in het kadervan hetAanvalsplan
armoede.

1.5. De kosten van de activiteit zijn realistisch begroot waardoor een subsidie van
€ 16.606,- gerechtvaardigd is.
De begroting van Punt Welzijn voor de activiteit Thuisadministratie is hoger dan door
Nederweert en Weert tot op heden voor deze activiteit werd verleend. In de periode van
2016 tot en met 2019 werd de activiteit volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Vanwege de
eerdergenoemde behoefte aan stabiliteit is dit op dit moment geen reële mogelijkheid.
Door Punt Welzijn zal (beperkt) een beroepskracht worden ingezet om de activiteit te
coördineren. Dit heeft consequenties voor de totale kosten.
De gemeente Nederweeft heeft toegezegd om een financiële bijdrage van € 4.000,- te
leveren. Het college van Nederweert heeft uw college op 3 maart 2020 gemandateerd voor
het verlenen, bevoorschotten en vaststellen van de subsidie aan Punt Welzijn voor het jaar
2020. De overige kosten ad maximaal € 12.606,- komen voor rekening van onze
gemeente.

De incidentele subsidie zal conform de Algemene Subsidieverordening Weert 2017
achteraf worden vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten met een
maximum van € 16.606,-. Eventuele overschotten zullen worden teruggevorderd.
Afspraken hierover zijn in de beschikking vastgelegd.

De activiteiten zijn niet alleen gericht op ondersteuning van het team SDV, maar ook
toegankelijk voor alle andere inwoners die vragen hebben op het gebied van hun financiële
administratie. Ook wordt bekeken of er daarnaast andere activiteiten kunnen worden
ontwikkeld die het Aanvalsplan armoede zullen versterken. Daarom zal het Weerter deel
van subsidie deels op het budget SDV en deels op het budget Aanvalsplan armoede
worden geraamd.

Kanttekeningen en risico's
Het streven van alle samenwerkingspartners en vrijwilligers is om de thuisadministratie op
termijn weer te verzelfstandigen. Onder de begeleiding van Punt Welzijn wordt toegewerkt
naar het door enkele vrijwilligers overnemen van de activiteiten onder eigen beheer en
rechtsvorm. Op dit moment ligt de prioriteit echter bij stabiliteit en daarom kan een
concrete datum hiervoor nog niet worden bepaald. Eind 2020 zal worden geëvalueerd en
worden bekeken of dit in 2O2t al haalbaar wordt geacht of pas daarna. Naar verwachting
zullen er ook in 2O2t extra kosten gemaakt worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie wordt als volgt bekostigd:
1) € 4.000,- bijdrage gemeente Nederweert
2) € 5.000,- ten laste van bestaand budget Aanvalsplan armoede
3) € 7.606,- ten laste van bestaand budget Schulddienstverlening

Voor de bijdrage van de gemeente Nederweert zal een factuur worden gestuurd.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Met Punt Welzijn, AMW, de gemeente Nederweert en de vrijwilligers zal ieder kwartaal een
tussentijdse evaluatie worden gevoerd. In het gesprek van november/december 2020
vindt een eindevaluatie plaats op basis waarvan het vervolg in 2O2L wordt bepaald.
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Communicatie/ participatie
Punt Welzijn wordt geïnformeerd via de subsidiebeschikking.
Na de besluitvorming zal door alle samenwerkingspartijen een gezamenlijk persbericht
worden opgesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:
Nancy Peeters (afdelingshoofd WIZ)
Frank van Beeck (teamleider Zorg en Participatie OCSW)
l-lugo Janssen (teamleider WIZ)
Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding)
Inge Muskens (coördinator SDV)
Patricia Vos (businesscontroller F&A)
Marie-Lou Rosbergen (juridisch adviseur OSCW)

Extern:
Vrijwilligers thuisadministratie
Noud Kessels (beleidsadviseur Nederweert)
Henk Cuijpers (wetltouder Nederweeft)
Punt Welzijn
Algemeen Maatschappelijk Werk

Bijlagen:
1) Aanvraag subsidie Punt Welzijn met projectplan
2) Subsidiebeschikking Punt Welzijn
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