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ONDERWERP
Vaststellen Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om:
1. bijgevoegde Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016 vast te stellen, en:
2. voor de onder 1 genoemde regeling geen de inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1
van de Inspraakverordening.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Bij de vaststelling van het Beleidsplan Wmo, regio Midden-Limburg West, Klaar voor de start 20152016 heeft de raad een motie aangenomen. Doel van dit raadsvoorstel is om uitvoering te geven
aan deze motie.
PROBLEEMSTELLING
De motie luidt als volgt:
- aan de subsidieverordening een nieuw subsidiebesluit toe te voegen om het mogelijk te maken
dat verenigingen die nieuwe, structurele, activiteiten opstarten voor de nieuwe doelgroepen vallend
onder de WMO, indien nodig een bijdrage krijgen in de opstartkosten;
- hier een subsidieplafond van € 10.000,- voor vast te stellen;
- hiervoor de reserve sociale maatschappelijke doeleinden inzetten;
- om professionele ondersteuning/begeleiding voor organisaties tijdens activiteiten
(indien nodig) te organiseren en opleidingen voor vrijwilligers, om te leren omgaan met
mensen met een beperking, mogelijk te maken.
Doel van de subsidieregeling is dus om mogelijk te maken dat vrijwilligersorganisaties een bijdrage
kunnen krijgen in de opstartkosten voor nieuwe, structurele activiteiten voor de nieuwe
doelgroepen vallend onder de Wmo. Het vaststellen van een dergelijke subsidieregeling is een
bevoegdheid van de raad.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
In bijgevoegde Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016 is de motie
uitgewerkt. Achterliggende gedachte is dat door een subsidiemogelijkheid te creëren voor de
opstartkosten, dit organisaties stimuleert om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zodat er een
groter aanbod aan sport- en verenigingsactiviteiten ontstaat, zodat professionele
dagbesteding/zorg pas later of met een lagere intensiteit wordt ingezet.
De regeling maakt het mogelijk om een eenmalige subsidie te verstrekken voor:
- Opleiding om vrijwilligers te leren omgaan met mensen met een beperking;
- Ondersteuning door een professional bij de voorbereiding en/of de start van de activiteiten;
- Overige kosten, die verband houden met het starten van bedoelde nieuwe, structurele
activiteiten, die naar het oordeel van het college niet redelijkerwijs op een andere manier
te bekostigen zijn.
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In overleg met de steller van de motie is bij het uitwerken van de subsidieregeling gekozen voor
‘vrijwilligersorganisaties’ (dus breder dan alleen verenigingen) om zo ook stichtingen in aanmerking
te laten komen voor deze regeling.
Gelet op het feit dat de regeling bedoeld is om initiatieven te stimuleren en alleen voorziet in een
eenmalige bijdrage in de opstartkosten, is de regeling ‘regelarm’ opgezet. Alleen de
hoogstnoodzakelijke eisen en verplichtingen die nodig zijn om rechtmatige en effectieve benutting
van de regeling te waarborgen zijn opgenomen. Verder is er alle ruimte voor de subsidieaanvrager
om een initiatief vorm te geven.
Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgevoegde deelsubsidieverordening en toelichting
daarop.
Voorgesteld wordt om geen inspraak te verlenen. De subsidieregeling betreft weliswaar nieuw
beleid, maar naar verwachting zal niemand bezwaar hebben tegen deze regeling. Ook betreft het
een tijdelijke regeling. Daarom wordt voorgesteld om de regeling direct vast te stellen.
Gelet op het feit dat het gaat om het aanjagen van innovatie, wordt voorgesteld om de regeling te
begrenzen qua looptijd. Voorstel is om de regeling te laten lopen van 2016 tot en met 2018. Dit is
verwerkt in artikel 10 van de regeling. Verwacht mag worden dat het organiseren van activiteiten
voor mensen met een beperking dan tot de reguliere activiteiten van vrijwilligersorganisaties is
gaan horen.
FINANCIËLE GEVOLGEN
In de motie die is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 11 september 2014 heeft de raad
aangegeven dat het subsidieplafond €10.000,- per jaar dient te zijn, ten laste van de binnen de
algemene reserve geoormerkte middelen voor sociaal maatschappelijke doeleinden.
Bij de behandeling van de begroting worden diverse prioriteiten voorgesteld, die ook ten laste van
genoemde middelen gaan. Als deze prioriteiten worden aangenomen, resteert nog € 13.000,- van
de binnen de algemene reserve geoormerkte middelen voor sociaal maatschappelijke doeleinden.
Voorgesteld wordt om de lasten van deze regeling als volgt te dekken:
2016:

€ 10.000,-

ten laste van binnen de algemene reserve geoormerkte middelen
voor sociaal maatschappelijke doeleinden

2017:

€ 3.000

ten laste van binnen de algemene reserve geoormerkte middelen
voor sociaal maatschappelijke doeleinden

€ 7.000,-

ten laste van de in 2016 te vormen reserve sociaal domein/3D

€ 10.000,-

ten laste van de in 2016 te vormen reserve sociaal domein/3D.

2018:

COMMUNICATIE
De regeling wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Verder wordt de regeling ook bekend
gemaakt via het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn, de Sportraad en de website van de
gemeente.
EVALUATIE
De regeling is tijdelijk en loopt tot en met 31 december 2018. De regeling zal goed worden
gemonitord, om tijdig tussentijds te kunnen bijsturen, indien nodig.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
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de secretaris,

de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

besluit:
1. bijgevoegde Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016 vast te stellen, en:
2. voor de onder 1 genoemde regeling geen de inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1
van de Inspraakverordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

