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Investering Rol MEER Welzijn bij transitie
AWBZ
Amendement van de fracties van Kernachtig Wijchen,
VVD, PvdA en CDA
Eerste indiener amendement: Joke Joling
ingediend 8 mei 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 2 uit de beslisnota luidende:
2.
Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven
taken een subsidie te verlenen van € 142.313,- voor 2014.
Te vervangen door:
2.
Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven
taken een subsidie te verlenen van € 122.907,- voor 2014.
Aan de beslisnota toe te voegen het volgende beslispunt:
3.
Stichting MEER Welzijn de opdracht te geven om als budgethouder uitvoering te geven aan het project Vonkjes zonder financiële compensatie voor de eventueel benodigde ureninzet.
Toelichting:
Ad beslispunt 2 uit de beslisnota; Hoogte subsidiebedrag
Voor 2014 wordt een subsidie aangevraagd, gebaseerd op een inzet
van 44 uur per week, van € 142.313,-. Omdat er voorgesteld wordt
geen financiële compensatie te verlenen voor de ureninzet voor de
uitvoering van de Vonk (6 uur p/w voor 2014), wordt de subsidie
voor 2014 verlaagd met € 19.406,-. De te verlenen subsidie bedraagt daardoor € 122.907.-.
Ad beslispunt 3; Invulling “motie Vonkjes”
De raad heeft via een motie het college verzocht om voor een bedrag van € 25.000,- een Wijchense variant op de Vonk te realiseren. MEER Welzijn heeft aangegeven hier invulling aan te kunnen
geven en wordt budgethouder van dit bedrag.
Voorgesteld wordt MEER Welzijn de opdracht te geven om het project onder de aandacht te brengen van de Wijchense samenleving.
Voorwaarde hierbij is dat het sober wordt uitgevoerd (zonder jury of
wedstrijden) en dat er bijgehouden wordt wie, waar en waarvoor
geld ontvangt, om achteraf te kunnen verantwoorden.
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Namens de fracties van
Kernachtig Wijchen, Joke Joling
VVD, Nick Derks
PvdA, Peter Gatzen
CDA, Elaine van Haren

