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Beslisnota voor de Gemeenteraad Wijchen
Onderwerp: Verhogen subsidie Rondom Wijchen 2019 met
Rijksmiddelen
Voorgesteld besluit
De gemeenteraad Wijchen besluit:
1. De subsidie 2019 aan Rondom Wijchen te herzien en met extra Rijksmiddelen te
verhogen met € 1.152.000.
Aanleiding
Rondom Wijchen voert in 2019 op basis van een subsidie voor ons lokaal de taken zorg
uit zoals beschreven in de WMO en Jeugdwet. De verstrekte subsidie 2019 bedraagt:
€ 11.184.296. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2019 extra middelen beschikbaar gesteld
voor 2019 omdat het Jeugdbudget (landelijk) niet overeenkomt met de uit te voeren
taken. Daarnaast is compensatie verleend voor lonen en prijzen, voor zowel de Jeugd als
WMO- nieuw.
Het totaal aan door het Rijk toegekende extra middelen 2019 voor taken die bij Rondom
Wijchen zijn belegd, bedraagt: € 1.312.000. Dit is voor jeugd € 1.120.000 en Wmo
nieuw € 192.000. Rondom Wijchen heeft de opgave om (uiteindelijk) uit te komen binnen
de Rijksmiddelen. Daarnaast wordt voor 2019 een tekort verwacht. Om deze reden wordt
de subsidie 2019 verhoogd met € 1.312.000. Daarnaast vindt ook een verlaging plaats
van € 160.000. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat Rondom Wijchen in 2018
heeft uitgegeven (Vroeg ambulant) zonder daar vooraf een concreet plan voor in te
dienen. Per saldo bedraagt de ophoging van de subsidie 2019 Rondom Wijchen dus:
€ 1.152.000.
Eerdere besluiten
Datum
20-122018

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Subsidiebeschikking 2019 Rondom Wijchen, Zaaknummer Z/18/018628

Gewenst resultaat
Rondom Wijchen heeft de opgave om (uiteindelijk) uit te komen binnen de
Rijksmiddelen. Om deze reden wordt de subsidie 2019 verhoogd. Door verhoging van de
subsidie 2019 is Rondom Wijchen in staat om jeugdhulp en Wmo zorg- en diensten
conform afspraken te blijven leveren.
Argumenten
1.1
Verhoging van de subsidie 2019 aan Rondom Wijchen zorgt ervoor dat er
continuïteit van gesubsidieerde zorg en hulp is en blijft.
1.2

Prognoses van Rondom Wijchen over het jaar 2019 (zie ook perspectiefnota
Wijchen 2019) laten zien dat de oorspronkelijk verstrekte subsidie 2019 van
afgerond € 11,2 miljoen niet voldoende zal zijn om financieel uit te komen.
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1.3
Van de extra Rijksmiddelen van totaal € 1.312.000 houden we € 160.000 in.
Er wordt € 160.000 ingehouden op de ophoging van de subsidie 2019. Deze inhouding
houdt verband met de reeds in 2018 uitgevoerde pilot vroeg ambulant. De gemeente
Wijchen gaat er hierbij vanuit dat dit bedrag in 2019 wordt inverdiend (taakstellend). De
pilot heeft als doel jeugdspecialisten en School Maatschappelijk Werk dichter bij elkaar te
organiseren op scholen.
Kanttekeningen
1.1
Septembercirculaire 2019
In de septembercirculaire 2019 kan het zijn dat deze budgetten nogmaals worden
bijgesteld. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen voor Rondom Wijchen. E.e.a. kan
leiden tot een herziening van het totale subsidiebedrag 2019.
1.2
Bedrijfsvoeringskosten maken geen onderdeel uit van de subsidie.
Behalve de eigen organisatiekosten, maken de bedrijfsvoeringskosten geen onderdeel uit
van de subsidie. Hierover moet voor 2019 een aanvullend besluit worden genomen.
1.4

Extra inzet door Rondom Wijchen wordt alleen gehonoreerd bij nadrukkelijke
schriftelijke instemming vooraf.
Gezien argument 1.3 wordt onderstreept dat mogelijke extra (inhoudelijke) inzet altijd
vooraf formeel moet worden aangevraagd en indien gewenst hiervoor een opdracht of
beschikking moet zijn afgegeven.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
De gesubsidieerde activiteiten blijven ongewijzigd maar hierbij blijft de opdracht
aan Rondom Wijchen om binnen de Rijksmiddelen uit te komen.
1.2
Er moet rekening gehouden worden dat begrenzen van uitgaven en sturen en
beheersen hiervan op korte termijn niet of beperkt tot acceptabele resultaten
zullen leiden.
1.3
Het is nog niet duidelijk wat de recent ingevoerde beheersmaatregelen gaan
opleveren.
Financiële gevolgen
De genoemde middelen voor ophoging van de subsidie 2019 (totaal € 1.152.000) zijn
reeds beschikbaar in de begroting Wijchen 2019. Deze middelen zijn als onderdeel van
de Perspectiefnota 2019 aangemeld en in de begroting verwerkt. Dit besluit heeft een
budget neutrale begrotingswijziging tot gevolg.
De totaalsubsidie Rondom Wijchen 2019 bedraagt na dit (conform) besluit: € 11.184.296
+ € 1.152.000 = € 12.336.296.
Communicatie
We brengen Rondom Wijchen met een herziene beschikking op de hoogte van ons besluit
met betrekking tot de subsidie en 2019.
Uitvoering of Vervolgstappen
We brengen Rondom Wijchen met een herziene beschikking op de hoogte van ons besluit
met betrekking tot de subsidie 2019.
Geheimhouding:

Nee

N.v.t.
Voorstel
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Advies
Subsidie 2019 verhogen met € 1.152.000 Rijksmiddelen tot een bedrag van €
12.336.296.
Bijlagen
Bijlage: Beschikking verhogen subsidie 2019 Rondom Wijchen
De gemeenteraad van Wijchen,
De griffier,

De burgemeester,
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