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Onderwerp: Beschikbaar stellen extra budget t.b.v subsidie stichting Leergeld in 2015

Aan de raad
Inleiding
Stichting Leergeld Gernert e.o. ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente. Het college heeft
inmiddels een subsidiebedrag ter beschikking gesteld van € 37.000,- in 2015. Het begrote budget
voor de subsidie is met € 20.000,- echter niet toereikend en moet daarom aangevuld worden.

Beslispunten
1. Het budget voor de subsidie aan Stichting Leergeld Gernert e.o. structureel te
verhogen met € 17.000,- naar een bedrag van € 37.000,-.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 18 juni 2015
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect
Het bestrijden en voorkomen van armoede onder (kinderen uit) gezinnen met een laag
inkomen.

Duurzaamheid

Argumenten
1.1

De uitgaven aan de doelgroep stijgen jaarlijks naar verwachting met 10%. De
stichting verwacht daardoor enkele duizenden euro's verlies te draaien.
In 2012 en 2013 zijn forse verliezen geleden door de stichting (respectievelijk €
5.000,- en € 21.000,-), waardoor het vermogen van de stichting ultimo 2013 nog
slechts € 13.000,™ bedroeg. In 2014 is door de gemeente een extra bedrag van €
17.000,- vanuit de Klijnsmagelden toegekend aan de stichting.
De stichting verwacht dat de uitgaven aan de doelgroep jaarlijks met 10% zullen
stijgen, waardoor waarschijnlijk weer enkele duizenden euro's verlies geleden zal
worden.

1.2

De extra middelen komen ten gunste van Gemert-Bakelse gezinnen.
In het bestuurlijk overleg van 9 oktober 2014 is door stichting Leergeld toegezegd
dat de extra middelen die door de gemeente worden toegekend, ten gunste zullen
komen van de gezinnen uit de gemeente Gemert-Bakel. Middels de verantwoording
in de jaarstukken kan worden nagegaan of de extra middelen ook daadwerkelijk
besteed zijn aan deze doelgroep.

1.3

Het begrote budget voor Stichting Leergeld is ontoereikend om het benodigde
subsidiebedrag (structureel) te kunnen betalen.
De beschikking voor de subsidie in 2015 heeft het college al verstrekt. Het gaat om
een bedrag van € 37.000,-. Omdat er in de begroting slechts een budget
beschikbaar is van € 20.000,- heeft het college besloten om de extra benodigde €
17.000,- te dekken vanuit het restantbudget van het programma sociaal domein en
dit vervolgens mee te nemen bij de eerste financiële bijstelling. Tijdens het
besluitvormingstraject van de eerste financiële bijstelling is door de raad verzocht
om een verzoek voor het benodigde bedrag middels een separaat voorstel voor te
leggen. Daarom is dit uit de eerste financiële bijstelling gehaald en ligt nu dit
voorstel voor. Met dit raadsbesluit wordt bovendien een structurele oplossing
geboden voor het tekort aan budget.

1.4

De gemeente heeft extra middelen voor armoedebestrijding (Klijnsmagelden) van
het Rijk ontvangen, maar deze zijn niet geoormerkt.
Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de gemeente extra middelen voor
armoedebestrijding gekregen (in 2015 ca. € 60.000,-). Omdat deze niet zijn
geoormerkt, zijn deze in de algemene middelen gestort. Dit is het gevolg van
eerdere besluitvorming.

Kanttekeningen

Vervallen "oude" regelgeving

Financiën
In FCL 6614233 / EC.L 42500U is voor de jaren 2015 t/m 2019 structureel een bedrag van
€ 20.000,- begroot voor de subsidiëring van Stichting Leergeld Gemert e.o. De stichting
heeft een verzoek ingediend het subsidiebedrag structureel te verhogen naar € 37.000
Om het subsidiebudget te verhogen zijn geen middelen in de begroting voorhanden.
Eerder ontvangen middelen in het kader van armoedebestrijding (€ 60.093 Klijnsmagelden)
zijn niet geoormerkt, maar toegevoegd aan de algemene middelen. Voor 2015 stellen wij
voor het benodigde bedrag van € 17.000 te dekken uit de post onvoorzien (nog
beschikbaar €186.950).
Vanaf 2016 stellen wij voor het subsidiebedrag structureel ten laste van het
begrotingssaldo bij te ramen.
Uitvoering
Bij het opstellen van de begroting 2016-2019 zal het subsidiebudget van de stichting
Leergeld structureel met€ 17.000 worden verhoogd naar€ 37.000.

Bijlagen
1. Subsidieaanvraag 2015 Stichting Leergeld Gemert e.o. d.d. 30 april 2014;
2. Brief aan wethouder Bevers d.d. 10 november 2014;
3. Begroting 2015 van Stichting Leergeld Gemert e.g.;
4. Bestaande subsidieovereenkomst getekend op 18 december 2013;
5. Beschikking subsidie Stichting Leergeld 2015 d.d. 7 april 2015.
Ter inzage gelegde stukken
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