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De opdracht

• Bezuinig structureel 400.000 euro in 3 stappen:

• -100.000 in 2016

• -150.000 in 2017

• -150.000 in 2018

Op een totaal regulier subsidie van ca. 2.000.000 euro is dat een bezuiniging van 20%

Daarnaast nog format 57: Weerbaarheid: valt buiten deze opdracht, heeft wel een structureel negatief effect van ca. €20.000,- per jaar.

En:impuls om tot een andere manier van werken te komen



Het proces (1)

• 1 juli 2015: Kiezen met Visievoorlopigvastgesteld

• 12 november 2015: behandelt de raad de begroting2016

• Aanleveren uiterlijk 25 september!

• Aanpak: geen tijd voor een kerntakendiscussie!!

• Bovendien: beleidsplanWmo2015-2016 onvoldoende SMART om als ijkpunt te kunnen dienen





Het proces (2)

• ZBB format voor Punt Welzijn gemaakt (keuzekaarten):

• Productenuit dienstenboek geclusterd per thema

• Veranderdoelen, dienstverleningsdoelen en ondersteuningsdoelen

• Inzet uren personeel en vrijwilligers

• Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten

• 40% bezuinigen, 100% bezuinigen of niet bezuinigen: € en maatschappelijke gevolgen

• Of: alternatief voorstel (tussenvoorstel)

• Visie op sociaal domein en welzijnswerkén financieel kader bepalen de keuzes

• In partnerschap!

• Leidt tot fundamentele discussies binnen de organisatie van Punt Welzijn

• Maar ook enige onvrede: geen ruimte om vanaf ‘nul’ te beginnen…..



Visie op sociaal domein: gemeente en Punt Welzijn

Gemeente:

• Centrale doelstelling Sociaal Domein: iedereen doet mee! (3D’s)

• Zelfredzaamheid

• Participatie

• Actief burgerschap

• Sociale samenhang

• Terugtredende overheid, de inwoner centraal

Punt Welzijn:

• Iedereen = kansrijk!

• Het versterken van de participerende samenleving

• Verbinden, netwerken, vraaggericht, signaleren, activeren

• Inzetten op eigen kracht van burgers, oog voor burgers in kwetsbare situaties

• Kern: de kracht van delen



Visie op welzijnswerk

Visie op Punt Welzijn:

• Welzijnswerkis agogisch werk: preventief inzetten op gedragsverandering om problemen te voorkomen en geen hulpverlening (in 

tegenstelling tot hulpverlening: het herstellen van problemen)

Thema’s/taken:

• Bevorderenvan leefbaarheid en sociale samenhang;

• Stimuleren van eigen kracht bij vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers;

• Punt Welzijn heeft een taak in het preventief jeugdbeleid (jongerenwerk, LEA/VVE).

Werkwijze:

• Verschuiving van taken van uitvoerend naar sturend encoachend, bevorderen zelfredzaamheid en ruimte voor actief burgerschap;

• Accommodatiebeheeris geen doel opzichzelf;

• Signalerenen stimuleren van dialoog (er zijn).



De keuzes (1)

• Buiten beschouwing:

• Projectsubsidies (o.a.Let’smove - combinatiefunctionarissen)

• Activiteiten die niet door de gemeente gesubsidieerd worden

• Aantal bezuinigingen al in 2015 gerealiseerd

• Vraagwijzer en ouderenadvisering (gaan over naar gemeente)

• Weerbaarheid (bezuiniging via ander format)

• Niet bezuinigen op:

• Vluchtelingenwerk (taakstelling statushouders)

• Servicepunt Vrijwilligers (Goedbezigweert.nu)

• Mantelzorgondersteuning, maatjesprojecten

• MFAKeenterhart(voorzieningenplannen)



De cijfers

2016 2017-2018

Opbouwwerk/MSJS € 10.000 € 30.000

Buurtactiviteiten € 0 € 11.124

DeRoos € 0 € 67.500

TrefcentrumStramproy € 0 € 9.857

Ouderenactiviteiten € 0 € 2.486

OpStap € 17.837 € 0

Jongerenwerk € 30.000 € 37.764

Vraagwijzer € 20.000 € 30.320

Overhead € 22.163 € 110.949

Totaal € 100.000 € 300.000 € 400.000



De keuzes (2)

• Wel bezuinigen op:

• Opbouwwerk (vraaggericht, vanuit eigen kracht, anders omgaan met wijkraden)

• Buurtactiviteiten (fietsles, conversatieles, activiteiten in gemeenschappelijke ruimten)

• Jongerenwerk(slimmer organiseren, sluitenM29, pop up concept)

• Trefcentrum Stramproy (overdragen aan inwoners en Land van Horne)

• De Roos (niet locatie maar activiteiten centraal)

• Activiteiten ouderen (persoonsalarmering stoppen,computercurssussenoverdragen, anders ondersteunen)

• Ondersteuning zelforganisaties (minder)

• Overhead (sluitpost)

• Keuzekaarten ter inzage



Vervolg

• Collegebesluit Kiezen met Visie: 20 oktober

• Besluitvorming begroting 2016 (raad 12 november)

• Uitvoeringsovereenkomst Punt Welzijn 2016-2019 (college)

• Subsidieverlening 2016 (college)

• Realisatie bezuinigingen: aan de slag!

• In partnerschap

• Frictiekosten in beeld brengen

• Haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex

• Periode 2017-2018 verder in beeld brengen



Dank voor uw aandacht!
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