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Beslisnota voor de Gemeenteraad Wijchen
Onderwerp: Beschikking Innovatiemiddelen Rondom Wijchen 2019
Geamendeerd besluit
De gemeenteraad Wijchen besluit:
1.

2.

3.
4.

Voor 2019 een subsidie van € 90.000 te beschikken en voor 2020 een subsidie
van € 210.000 te reserveren zodat Rondom Wijchen de volgende projecten
kan uitvoeren: a. dorpsondersteuners, b. investeren in de wijk, c. versterking
voorliggend veld, vindplaats kinderopvang en onderwijs en d. gezond ouder
worden.
Voor 2019 een subsidie van € 90.000 en voor 2020 een subsidie van €
210.000 te verlenen aan Rondom Wijchen, voor de uitvoering van de volgende
projecten: a. Dorpsondersteuners, b. Investeren in de wijk, c. Versterking
voorliggend veld, vindplaats kinderopvang en onderwijs.
Het college te verzoeken de gemeenteraad elke vier maanden een
informatienota te verstrekken over: de bereikte effecten bij de doelgroep, de
gerealiseerde en geprognosticeerde inverdieneffecten alsmede de op dat
moment bestede budgetten. Hiermee moet de gemeenteraad kunnen beslissen
over voortzetting van de projecten in de resterende pilotperiode.
Het totaalbedrag van € 300.000 te dekken vanuit het bestaande
Innovatiebudget WMO/Jeugd.
Een bedrag van € 210.000 van het Innovatiebudget WMO / Jeugd in 2019 te
storten in de Egalisatiereserve 2d’s WMO- Jeugd om deze € 210.000
vervolgens in 2020 weer te onttrekken vanuit deze reserve ten behoeve van
de subsidieverlening m.b.t. 2020.

Aanleiding
Eerder heeft de gemeenteraad Wijchen € 500.000 beschikbaar gesteld voor invulling van
het innovatiebudget en als voorbeeld zijn daarbij aandachtgebieden benoemd. Voor u ligt
een concrete uitwerking van innovatieve projecten. Rondom Wijchen wil met de inzet van
Innovatiemiddelen laagdrempelige toegankelijke ondersteuning beschikbaar maken voor
alle inwoners van Wijchen. Rondom Wijchen heeft hiervoor een subsidieaanvraag
ingediend met bijbehorende plannen (bijlage 1 t/m 4). Dit is de directe aanleiding voor
dit voorstel.
Eerdere besluiten
Datum
28-112017

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Invulling innnovatiebudget Wmo en jeugd, Zaaknummer Z/17/011737

Gewenst resultaat
Als gevolg van intensivering en vernieuwing van samenwerking in het netwerk wordt
minder maatwerk verstrekt en is de integraliteit van de samenwerking en netwerk
toegenomen.
Argumenten
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1.1

Rondom Wijchen gaat met inzet van de Innovatiemiddelen de samenwerking
uitbreiden met buurtnetwerkers, dorpsondersteuners en onderwijsteams.
Doel 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. De opbrengsten en leerpunten van de projecten moeten leiden tot
kostenbesparingen. Waar mogelijk worden deze meteen in de praktijk ingebed.
1.2

De samenwerking onderling als samenwerkingspartners, maar ook met het
onderwijs, de huisartsen en de doelgroep moet na de subsidieperiode ingebed zijn
in de reguliere werkwijze.
De samenwerking binnen Rondom Wijchen wordt via een daadkrachtige aanpak
geïntensiveerd. Andere partijen, zoals huisartsen en onderwijsinstellingen, worden hierbij
aangehaakt. Zo ontstaat ook een uitbreiding van het netwerk en neemt de integraliteit
toe. Het streven is om minder maatwerkvoorzieningen te verstrekken. Omdat hierdoor
minder aanvragen komen kan deze capaciteit ingezet worden voor voortzetting van de
hernieuwde werkwijze. Rondom Wijchen gaat tevens (tussentijds) evaluaties plannen om
tevredenheid te peilen en eventueel werkwijze(n) aan te passen.
1.3

De projecten voldoen aan de uitgangspunten zoals gesteld in het raadsbesluit
Innovatiebudget Wmo/Jeugd.
Rode draad is de projecten is efficiënter en effectiever samenwerken. Dit geeft de
mogelijkheid om te vernieuwen en te verbeteren en eraan bij te dragen om beter uit te
komen binnen de beschikbare middelen en op termijn kosten te besparen.
3.1

Het Innovatiebudget WMO / Jeugd is incidenteel 2019- budget bij de gemeente
Wijchen.
Om dekking te realiseren voor genoemde subsidieverlening ad € 210.000 voor het jaar
2020, dient dit deel van het bestaande Innovatiebudget WMO / Jeugd te worden
doorgeschoven naar 2020. Voorstel is om dit via de Egalisatiereserve 2d’s WMO- Jeugd
te laten verlopen, zodat het budgetneutraal verloopt en geen effect heeft op het
begrotingssaldo van de gemeente Wijchen.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
Rondom Wijchen vraagt € 399.080 subsidie aan voor de gecombineerde
projecten. Advies is om het thans beschikbare budget van maximaal € 300.000
als subsidie beschikbaar te stellen. Rondom Wijchen kan met een beperkte
aanpassing van de plannen (zoals beperken inzet fte) toch de projecten uitvoeren.
Hiervoor wordt in de beschikking een aangepast plan als voorwaarde gesteld.
1.2
Voor het project Versterking voorliggend veld, vindplaats kinderopvang en
onderwijs stellen we in de beschikking als voorwaarde het indienen van een nader
uitgewerkt plan.
1.3
De cursus gezond ouder worden in de aanvraag (bijlage 4) past naar ons oordeel
niet binnen het gestelde kaders van het Innovatiebudget en hiervoor wordt geen
subsidie verleend.
1.4
Hoewel logischerwijs aangenomen kan worden dat vroegsignalering en verbeterde
zelfredzaamheid bij inwoners zal leiden tot minder vraag naar hulp en zorg is
inmiddels bekend dat ook eerder en vaker complexe situaties bij inwoners worden
aangetroffen. Dit met als gevolg een toename van maatwerktrajecten. Dit is in lijn
met het landelijke beeld van toename gebruik van met name jeugdhulp.
1.5
Er is vooralsnog geen adequate prognose te geven van de mogelijke besparingen
dan wel inverdieneffecten die het project zal opleveren.
1.6
Er dient rekening gehouden te worden met tegenvallende en of slecht meetbare
resultaten in het project. Daarom is het raadzaam om vanaf het begin concrete
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afspraken te maken over monitoring van voortgang en de manier van registratie
van activiteiten en resultaten. Voorwaarde is daarom dat Rondom Wijchen meteen
in de beginfase van het project met de gemeente afspraken hierover maakt.
Als de bij 1.5 genoemde inverdieneffecten uitblijven, kan het zo zijn dat deze
intensivering en vernieuwde samenwerking in het netwerk ná de subsidieperiode
niet vervolgd kan worden, omdat daar dan geen dekking voor is (incidenteel
budget).

1.7

Financiële gevolgen
Dit voorstel betreft het verlenen van subsidie 2019 (30 % = € 90.000) en subsidie 2020
(70% = € 210.000) aan Rondom Wijchen. Het totale subsidiebedrag van € 300.000,
wordt gedekt vanuit bestaand budget, zijnde innovatiebudget WMO/ Jeugd.
Dit besluit heeft wel een begrotingswijziging tot gevolg: Om dekking te realiseren voor
genoemde subsidieverlening ad € 210.000 voor het jaar 2020, dient dit deel van het
bestaande Innovatiebudget WMO / Jeugd te worden doorgeschoven naar 2020. Voorstel
is om dit via de Egalisatiereserve 2d’s WMO- Jeugd te laten verlopen, zodat het
budgetneutraal verloopt en geen effect heeft op het begrotingssaldo van de gemeente
Wijchen.
Communicatie
We brengen Rondom Wijchen met een beschikking op de hoogte van de verlening van de
subsidie.
Uitvoering of Vervolgstappen
We brengen Rondom Wijchen met een beschikking op de hoogte van de verlening van de
subsidie.
Geheimhouding:

Nee

N.v.t.
Voorstel
Advies
De gevraagde eenmalige subsidie t.h.v. € 300.000 Innovatiemiddelen is beschikbaar
gesteld aan Rondom Wijchen, waarvan voor inzet in 2019 € 90.000 en in 2020
€ 210.000.
Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:

Aanvraag subsidie Innovatiemiddelen
Projectplan Dorpsondersteuners
Business case Versterken wijknetwerken
Gezond ouder worden
Beschikking Innovatiemiddelen 2019 en 2020 Rondom Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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