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Geachte heer/mevrouw,
U heeft bij ons een subsidieaanvraag ingediend voor Innovatiemiddelen ter hoogte van €
399.080. U krijgt deze brief omdat wij naar aanleiding van uw aanvraag besloten hebben
dat u voor 2019 en 2020 een subsidie ‘Innovatiemiddelen’ krijgt van € 300.000. Derhalve
wijzen wij uw aanvraag gedeeltelijk af.
Desalniettemin rekenen wij erop dat u met deze middelen in staat bent om de projecten
(aangepast aan de beschikbaar gestelde middelen) vorm en inhoud te geven.
In deze brief stellen wij de kaders voor deze subsidie.
Welke taken voort u uit voor de subsidie?
U voert voor de subsidie activiteiten uit zoals omschreven in uw subsidieaanvraag
Innovatiemiddelen met bijbehorende plannen en documenten. Het betreft de volgende
projecten:
a. Dorpsondersteuners.
b. Investeren in de wijk.
c. Versterking voorlichtend veld, vindplaats kinderopvang & onderwijs.
De subsidie is niet bestemd voor het project ‘Cursus gezond ouder worden! Mantelzorger
en wat nu?’. Deze valt naar ons oordeel niet binnen de gestelde kaders voor de
Innovatiemiddelen.
Kortweg gaat u naast de dorpsondersteuners(s) capaciteit inzetten op uitbreiding van de
samenwerking met buurtnetwerkers en onderwijsteams. Centraal doel hiervan is dat
inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben hun ondersteuningsvraag in de
toekomst zoveel mogelijk zelfstandig, met ondersteuning waar nodig, kunnen oplossen.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een verbeterde zelfredzaamheid, participatie en
leefomgeving en verwachting is dat de vraag naar maatwerkvoorzieningen mede hierdoor
is afgenomen.
De volgende activiteiten worden tijdens de projecten uitgevoerd:
- De buurtnetwerkers worden het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een
knelpunt. Deze netwerkers zijn actieve vrijwilligers die hun stem laten horen. De
buurtnetwerker wordt de ‘screener’ en gaat samen met de inwoner bekijken wat er
nodig is om het knelpunt binnen het eigen netwerk/ de leefomgeving op te lossen.
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De dorpsondersteuners zijn ‘eigen‘ inwoners uit een wijk, kern of dorp. Zij gaan actief
op zoek naar datgene wat er nodig is om zolang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk
te kunnen functioneren in hun eigen kern, wijk of dorp.
Zorgaanbieders en SWT (sociale wijkteam) vormen gezamenlijk het onderwijsteam.
Samen verzorgen zij de aanwezigheid op alle scholen. Door hun aanwezigheid op de
scholen zijn ze nabij jongeren en diens ouders aanwezig en daardoor gemakkelijk
aanspreekbaar. Door de directe nabijheid verwachten wij eerder knelpunten te
kunnen signaleren en te kunnen oppakken.
De schoolmaatschappelijk werker is een vaste contactpersoon voor de scholen en
heeft ruimte voor kortdurende hulpverlening. Huisartsen krijgen een vaste
contactpersoon bij SWT en buurtnetwerken.
Het vrij toegankelijke aanbod wordt beter zichtbaar gemaakt in de sociale kaart. Het
systeem Wij Wijchen wordt gebruikt als sociale kaart en wordt beter toegankelijk
gemaakt.
Deze praktische aanpak wordt gedurende de projectperiode actief gedeeld om zo op
daadkrachtige wijze het netwerk verder te verdiepen binnen Rondom Wijchen.

Effecten van de projecten zijn onder meer dat de samenwerking onderling als
samenwerkingspartners, maar ook met het onderwijs, de huisartsen en de doelgroep na
de subsidieperiode zijn ingebed in de reguliere werkwijze.
Welke voorwaarden zijn op de subsidie van toepassing?
1. Bij deze subsidie zijn de voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening Wijchen
2018 van toepassing.
2. Op basis van het voorlopige toegekende bedrag van € 300.000 stelt u een
aangepaste begroting voor de projecten op. Suggestie is om bijvoorbeeld de fte’s aan
te passen.
3. U levert een nader uitgewerkt plan in voor het project Versterking voorlichtend veld,
vindplaats kinderopvang & onderwijs .
4. De feitelijke verstrekking van de subsidie zal plaatsvinden nadat bij punt 2 en 3
genoemde stukken zijn goedgekeurd door de gemeente Wijchen.
5. Aanlevering van hierboven genoemde stukken moet voor 1 november 2019 plaats
vinden.
6. Tijdens de reguliere overleggen met de gemeente Wijchen brengt u verslag uit over
de voortgang van het project.
Wat zijn de afspraken over het subsidiebedrag?
Rondom Wijchen is risicodrager van de subsidie. De subsidie is eenmalig en mag in twee
jaar worden ingezet tot in 2020. Er vindt geen verlenging of verhoging van de subsidie
plaats.
Hoe stellen wij de subsidie beschikbaar?
Voor 2019 stellen wij 30% van de subsidie beschikbaar (€ 90.000) en voor 2020 de
overige 70% (€ 210.000).
Hoe verantwoordt u de subsidie?
Voor 1 april 2021 levert Rondom Wijchen het inhoudelijk en financieel verslag op van
deze subsidie. Op basis hiervan stellen wij de subsidie vast. Als bij de verantwoording of
eerder blijkt dat in afwijking van afspraken de geleverde prestaties achterblijven, worden
de oorzaken hiervan onderzocht. Indien dit achterblijven aantoonbaar wordt veroorzaakt

door een te geringe inspanning van Rondom Wijchen, kan de gemeente de subsidie op
grond van de Awb en de Algemene subsidieverordening wijzigen of intrekken.
Als Rondom Wijchen niet voldoet aan (een of meer) van de in deze beschikking
geformuleerde (subsidie)voorwaarden dan kan dat leiden tot het lager vaststellen en of
terugvorderen van de subsidie.
Bent u het niet eens met ons besluit?
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de
medewerker van de gemeente die uw situatie behandelt. We nemen dan het besluit met
u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen? Dan kunt u binnen zes weken na
de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.
Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit
door een brief te sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Wijchen. Zo'n brief heet
een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van
deze brief door ons ontvangen moet zijn.
In uw brief moet het volgende staan:
 uw naam en adres;
 uw e-mailadres en telefoonnummer;
 de datum van uw brief;
 het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 de redenen waarom u bezwaar maakt;
 uw handtekening.
Het adres is:
gemeenteraad gemeente Wijchen
Afdeling BMO
Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?
Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat
gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is
beslist? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een
voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een
bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de gemeente Wijchen. Ook moet er sprake zijn van
spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.
Hoe vraagt u dit aan de rechter?
U kunt op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:
Gemeente Wijchen
 U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een
kopie mee van uw bezwaarschrift.
 U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken
sector bestuursrecht.
U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de
rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.
www.wijchen.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, dan
kunt u contact opnemen met Miranda Thijssen, telefoonnummer 088 432 7393 of e-mail
m.thijssen@drutenwijchen.nl.
Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Wijchen,

