Adviesvoorstel m.b.t. het aanscherpen van de BCF afspraken 2014
Actuele ontwikkelingen op het terrein van welzijn en de transitie van de AWBZ naar de WMO
dwingen ons om snel te handelen. Afspraken tussen de gemeente Wijchen en MEER Welzijn Wijchen
van augustus 2013 moeten (volgens ons) aangescherpt en/of geactualiseerd worden.
In de bestaande BCF afspraken van 2014 is de gemeente Wijchen en Meer Welzijn Wijchen overeen
gekomen om 302,5 uur uitvoering te realiseren. Hier zijn in het najaar 2013 nieuwe projecten en
extra opdrachten ter hoogte van 96,5 uur bij gekomen.
Bij deze ons adviesvoorstel aan de Gemeente Wijchen m.b.t. de extra financiering 2014 -2017. Ons
voorstel houdt in:
Om +/- 50 % van de benodigde middelen voor de extra opdrachten te zoeken in het
aanscherpen en/of aanpassen van huidig werk (oud voor nieuw)
30,5 uur structureel extra te financieren
13,5 uur (aflopend naar 0 uur in 2017) extra te financieren
Samenvatting voorstel: (uren per week)

2014
2015
2016
2017

Extra structurele en tijdelijk financiering 2014 - 2017
Structureel
Tijdelijk
Totaal
30,5 uur = € 98.648,13,5 uur = € 43.664,44 uur =
30,5 uur = € 98.648,5.5 uur =
€ 17.789,36 uur =
30,5 uur = € 98.648,2 uur x =
€ 6.469,32,5 uur =
30,5 uur = € 98.648,0 uur x =
€
0,30,5 uur =

€ 142.313,€ 116.438,€ 105.117,€ 98.648,-

Dit adviesvoorstel is als volgt opgebouwd:

a. Afspraken en opdrachten m.b.t. BCF 2014 en mogelijke ruimte voor vernieuwing
b. Nieuwe tijdelijke opdrachten voor 2014 - 2017
c. Oud voor nieuw
d. Aflopende tijdelijke opdrachten 2014 – 2017
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a. Afspraken en opdrachten m.b.t. BCF 2014 en mogelijke ruimte voor vernieuwing
In onderstaand schema is in rood aangegeven waar we ruimte willen maken voor
vernieuwing. Oude afspraken komen deels te vervallen of worden aangescherpt.

BCF 1
BCF 2
BCF 3
BCF 4
BCF 5
BCF 6
BCF 7
BCF 8
BCF 9
BCF 10

BCF 11

Beschrijving

Formatie-uren

Bewonersparticipatie/leefbaarheid
(1615 productieve uren)
Ontmoeting, recreatie, activering
(1100 productieve uren)
Ondersteuning besturen gemeenschapsaccommodaties (360 productieve uren)
Buurtbemiddeling
(575 productieve uren)
Dienstverlening aan mensen met een
ondersteuningsbehoefte
(1520 pr. uren)
Ondersteuning van mantelzorgers
(315 productieve uren)
Preventieve ouderondersteuning en opvoeding
(310 productieve uren)
Ambulant jongerenwerk
(1650 productieve uren)
Jongeren: ontmoetings- en activiteitenaanbod
(2575 productieve uren)
Bredescholen
(644 productieve uren)

41.0 formatie-uren

MAS - Maatschappelijke stage voor jongeren
(690 productieve uren) (t/m eind 2014)

20.0 formatie-uren

Totaal

302.5 formatie-uren

Ruimte voor mogelijke
vernieuwing
(Interne verschuiving)
8.0 uur soc. wijkteam

31.0 formatie-uren
10.0 formatie-uren

5.0 uur

16.0 formatie-uren
40.5 formatie-uren
8.5 formatie-uren

5.0 uur
4.0 uur soc. wijkteam
4.5 uur

8.5 formatie-uren
43.0 formatie-uren

(Interne verschuiving)

66.0 formatie-uren

8.0 uur soc. wijkteam

18.0 formatie-uren

18.0 uur
(afhankelijk van de
behoefte op school )

52.5 uur
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b. Nieuwe structurele en tijdelijke opdrachten voor 2014 en 2017
Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe invulling van ons werk. Nieuwe structurele en
tijdelijke opdrachten zijn:
Nieuwe structurele opdrachten 2014 - 2017
Bemensen van de sociale wijkteams :
1. 2 x 16 uur inzet in de sociale wijkteams noord en zuid
2. 1 x 8 uur inzet in de sociaal wijkteam buitengebied
Nieuwe structurele opdrachten 2014:
3. Project “bewust wonen”
4. Het Achterom (proefproject)
Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk:
1. Versterken van de samenleving via vrijwilligerswerk (op wijkniveau)
2. Bemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar
vrijwilligers – werk
(mogelijk in de drie sociale wijkteams )
Totaal

Nieuwe tijdelijke opdrachten 2014 - 2017:
1. Opstarten en aansturen van de “inspiratiekringen”
2. De vonk van Nederland ( VSB) (50 initiatieven à € 500,- )
3. Ontwikkelen van het project “de sociale kaart” voor de sociale wijkteams
4. Mijn buurtje.nl
5. Uitwerken en ontwikkelen van het project “varianten op dagbesteding

nieuwe opdrachten
32.0 uur p.w.
8.0 uur p.w.

4.0 uur p.w.
6.0 uur p.w.

15.0 uur p.w.
9.0 uur p.w
76.0 uur p.w.

Inschatting voor 2014

+/- 22.5 uur

c. Oud voor nieuw 2014
Verrekening van schema a + b:
Nieuwe structurele en tijdelijke opdrachten

98.5 uur per week

Ruimte voor vernieuwing en inzet soc. wijkteams (oud voor nieuw)

52.5 uur per week

Te kort in 2014

44.0 uur per week
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d. Aflopende tijdelijke opdrachten 2014 – 2017
Tijdelijke opdrachten zullen aflopen. De inzet zal door de jaren heen verminderen of zelf
stoppen. Dit wil zeggen dat de tijdelijke financiering eindigt in 2017.
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Opstarten en aansturen van de
“inspiratiekringen”
5 De vonk van Nederland ( VSB)
6 Ontwikkelen van het project “de
sociale kaart” voor de soc. wijkteams
7 Mijn buurtje.nl
8. Uitwerken en ontwikkelen van het project
“varianten op dagbesteding
Totaal

2014
6 uur

2015
6 uur

2016
4 uur

2017
4 uur

6 uur
4 uur

4 uur
3 uur

2 uur
3 uur

0 uur
3 uur

3 uur
3.5 uur

2 uur
0 uur

2 uur
0 uur

2 uur
0 uur

22.5

15.0

11.0

9.0

Tussenevaluatie 2014
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