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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de gemeentelijke
bijdrage voor de activiteiten van sigma.

Ontwikkelingen Sigma
Zoals u weet is sigma onze lokale partner voor de uitvoering van
diverse welzijnsactiviteiten, zoals de
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en informatie en
advies aan inwoners op het gebied
van wonen, welzijn, zorg en financiën. De gemeentelijke bijdrage
voor deze activiteiten is sinds 2016
grotendeels geregeld via het inkoopcontract Algemeen
Toegankelijke Voorzieningen. Via dit contract is
ook de inkoop met de Unie van Vrijwilligers, MEE Veluwe, Welzin (Buurtbemiddeling),
Jeugd- en
Jongerenwerk en de bibliotheek geregeld.
Begin dit jaar heeft het bestuur van Sigma het college een aantal
knelpunten voorgelegd met betrekking
tot de flnanciering van de activiteiten van Sigma. voornaamste
oorzaak hiervan is de stijging van het
gebruik van de activiteiten van Sigma van gemiddeld
vijftien procent. Dit leidt tot een druk op de
bedrijfsvoering welke wordt versterkt door de afwijking tussen de gemeentelijke
prijsindexering en de
werkelijke kostenstijging van de activiteiten van Sigma door onder
andere CAo-ontwikkelingen. sigma
beschikt over beperkte eigen middelen om deze toename op te
kunnen vangen en heeft het college
verzocht om een aanvullende financiering bovenop de reeds vastgestelde prijs.
Tot sfot heeft Sigma
aandacht gevraagd bij het college voor de continuiteit en eenduidigheid
van de financiering van een
aantal projecten.

Overuvegingen en besluit
Met het bestuur van Sigma is uitgebreid over bovenstaande knelpunten gesproken.
wij hebben duidelijk
gemaakt dat Sigma een belangrijke partner is in het welzijnswerk
in de gemeente Nijkerk. Duidelijk is
dat het belangrijk is om te investeren in preventie om het beroep
op zwaarde rc zotgte voorkomen. De
activiteiten van Sigma voorzien in een maatschappelijke behoefte
en zijn van belang voor het bereiken
van onze doelen en ambities. Met name voor de speerpunten uit het
coalitieakkoord rondom ouderen,
vrijwilligers, mantelzorgers en eenzaamheid is Sigma een belangrijke partner.
Wij hebben daarom
besloten Sigma te willen compenseren voor de stijging van deelname
op de activiteiten en voor de iare¡6
2018 en 2019 incidenteel een aanvullend budget van jaarlijks € 44.360
beschikbaar te stellen.
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Voor de extra kosten die Sigma heeft opgevoerd als gevolg van hogere prijsindexering zien wij geen
ruimte om Sigma te compenseren, omdat wij de partijen binnen het inkoopcontract Algemeen
Toegankelijke Voorzieningen op dit punt gelijk willen behandelen. Tot slot hebben wij bij Sigma
aangegeven de wens om meer overzicht en eenduidigheid in de geldstroom richting Sigma aan te
brengen te delen. Wijzullen daarom de financiering van een aantal projectsubsidiés aan het
inkoopcontract Algemeen Toegankelijke Voorzieningen toevoegen.

Vervolgproces
Het besluit om Sigma voor 2018 en 2019 incidenteel een aanvullende financiering van jaarlijks € 44.360
beschikbaar te stellen verwerken wij in het inkoopcontract Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. Uw
raad zal via de Jaarrekenin g 2018 en de eerste bestuursrapportage 2019 worden voorgelegd om deze
uitgaven ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.
Voor de activiteiten in de komende jaren gaan wij met Sigma in gesprek of door een andere aanpak van
bestaande activiteiten, leggen van slimme verbindingen of aanwending van andere financieringsbronnen het begrotingstekort kan worden teruggebracht. Bij dit gesprek betrekken wijde lopende
herijking van het inkoopcontract Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. Onlangs is een proces gestart
om tot herijking van dit inkoopcontract te komen. Vanuit de partijen en de gemeente is er een gedeelde
wens om tot meer sturing op resultaten te komen en flexibeler in te kunnen spelen op maatschappelijke
vraagstukken. Het streven is dat (contractuele) wijzigingen voor dit contract voor kalenderjaar 2020 (l
juli 2019 gereed), dan wel uiterlijk 2021 (1 juli 2010 gereed) worden doorgevoerd.

Wijzullen u via de reguliere momenten uit de planning en controle cyclus over de ontwikkelingen
rondom de activiteiten en financiering van Sigma en de andere partijen uit het inkoopcontract Algemeen
Toegankelrjke Voorzienin gen informeren.
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