De gemeenteraad van Wijchen
14 IZ 005

Geamendeerd aangenomen

Beslisnota
Rol MEER Welzijn Wijchen bij transitie AWBZ
Wijchen, 18 maart 2014
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1. In te stemmen met de aanvullende Budgetgestuurde Contract
Financieringsafspraken (BCF) met Stichting MEER Welzijn Wijchen.
2. Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven taken
een subsidie te verlenen van € 122.907,- voor 2014 Voor de uitvoering
van de in de aanvullende BCF's beschreven taken een subsidie te
verlenen van € 142.313,- voor 2014.
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.
Inleiding
Stichting MEER Welzijn Wijchen (hierna: MEER Welzijn) voert voor onze
gemeente werkzaamheden uit op het gebied van sociaal-cultureel werk,
jongerenwerk, ouderenzorg, leefbaarheid, mantelzorg en sociale cohesie.
De meeste werkzaamheden bevinden zich op het brede terrein van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Vanwege de transitie van de AWBZ-taken naar de Wmo en de mogelijke
rol die MEER Welzijn daarin moet spelen, hebben wij MEER Welzijn na
uitvoerig overleg gevraagd om te komen met een voorstel voor de
invulling van die rol voor de periode 2014 en verder. Deze taken zijn
aanvullend op de eerder afgesloten budgetovereenkomst van 2014 (zie
raad d.d. 19-12-2013).
Beoogd effect
Met het voorstel van MEER Welzijn worden de huidige BCF-afspraken
voor 2014 aangescherpt en geactualiseerd, zodat MEER Welzijn
betrokken wordt in de vormgeving van de transitie van AWBZ-taken naar
de Wmo.
Argumenten
1.1 Voor MEER Welzijn zien wij een rol weggelegd bij de verbinding van
welzijn met zorg
In de notitie Lokale ondersteunings- en zorgstructuur Wijchen wordt
beschreven welke rol er weggelegd is voor MEER Welzijn in de verbinding
tussen welzijn en zorg. Bij de decentralisatie van AWBZ en in de
kanteling is het de bedoeling dat ondersteuningsvragen niet direct leiden
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tot inzet van zorg. In plaats daarvan moet via een keukentafelgesprek
tussen inwoners en professionals beoordeeld worden in welke situatie de
mensen zitten, wat ze hierin willen veranderen en wat ze hier zelf met
hun familie en netwerk in kunnen doen. De op te richten sociale
wijkteams vormen hierbij de belangrijkste schakel. MEER Welzijn zal deel
uit maken van die sociale wijkteams. Het sociaal wijkteam kent de
wijkinitiatieven en investeert in de verbinding tussen het wijknetwerk en
de cliënten met ondersteuningsvragen van het sociale wijkteam. Daar
waar leemtes zijn in collectieve activiteiten, kan het sociaal wijkteam dit
signaleren en organiseren. Het primaat van dit werk ligt bij de leden van
het Sociale Wijkteam die van Meer Welzijn Wijchen komen. Samen met
de andere partners in de wijk pakken zij dit op. Het geheel betekent een
nieuwe taak voor MEER Welzijn en vraagt om een extra ureninzet.
1.2 MEER Welzijn geeft invulling aan “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 (zie bijgevoegd
projectvoorstel). Ook deze taak heeft geleid tot een wijziging in de
vastgestelde BCF’s voor 2014.
2.1 De raad is bevoegd om subsidie te verlenen
In de Algemene subsidieverordening 2008 (Art. 1.6 lid 3) en de
Beleidsregel subsidieverstrekkingen 2011 (Art. 2.2.) is bepaald dat de
gemeenteraad een besluit neemt over aanvragen om subsidieverlening
die hoger zijn dan € 102.240,-.
2.2 De gesprekken met MEER Welzijn richten zich op oud voor nieuw
Het voorstel van MEER Welzijn houdt in dat ongeveer 50% van de
benodigde middelen gezocht worden in het aanscherpen en/of aanpassen
van huidig werk (oud voor nieuw). Voor de overige middelen wordt deels
structureel subsidie gevraagd, voor een deel tijdelijk (aflopend naar 0 uur
in 2017).
De ruimte om oud voor nieuw te ruilen wordt beperkt doordat MEER
Welzijn met de begroting voor 2014 de bezuinigingstaakstelling heeft
voltooid.
Kanttekeningen
1.1 Actualisering is nodig van de bestaande BCF-afspraken
Op 19 december heeft de raad nog ingestemd met de
budgetovereenkomst met MEER Welzijn voor 2014. De afspraken
hierover zijn in het najaar van 2013 afgerond. In de maanden erna
hebben de gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot de rol van
MEER Welzijn in vormgeving van de lokale toegangspoort (zie
informatienota 14 IZ 201) en is er opdracht gegeven aan MEER Welzijn
om te komen met een voorstel hiervoor. Voor de jaren 2015 tot en met
2017 verder worden deze taken meegenomen in de nog vast te stellen
budgetovereenkomst voor 2015 en verder.
Financiën
Voor 2014 wordt een subsidie aangevraagd, gebaseerd op een inzet van
44 uur per week, van € 142.313,-. Hiervan wordt € 98.648 gedekt uit het
algemene WMO budget en € 43.664 uit implementatiebudget transities
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WMO. Voor de periode na 2014 wordt in de loop van 2014 een
Raadsvoorstel voorgelegd met een meerjarige budgetovereenkomst.
Uitvoering
MEER Welzijn wordt via een uitgaande beschikking op de hoogte gesteld
van het besluit.
Burgerparticipatie
Bij de uitvoering van de taken worden buurtbewoners actief betrokken.
Bijlagen
1. Adviesvoorstel MEER Welzijn Wijchen
2. BCF's 2014 MEER Welzijn Wijchen
3. Projectvoorstel Vonk van Wijchen
Gerelateerde stukken
13 IZ 193
14 IZ 201
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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Raadsbesluit
Rol MEER Welzijn Wijchen bij transitie AWBZ
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: Artikel 1.6 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
18 maart 2014
besluit:
1. In te stemmen met de aanvullende Budgetgestuurde Contract
Financieringsafspraken (BCF) met Stichting MEER Welzijn Wijchen.
2. Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven taken
een subsidie te verlenen van € 122.907,- voor 2014 Voor de uitvoering
van de in de aanvullende BCF's beschreven taken een subsidie te
verlenen van € 142.313,- voor 2014.
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.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
8 mei 2014
De voorzitter,

De griffier,
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