Openbaar

Zaaknummer: 22745

Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Subsidie Stichting Social Club Hand in Hand
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1.
2.

Het tweede deel van de projectsubsidie voor Stichting Social Club Hand in Hand
voor het jaar 2020 vast te stellen conform het verstrekte bedrag à €10.000,-;
Het derde deel van de projectsubsidie voor het jaar 2021 vast te stellen op NIHIL.

Aanleiding
In februari 2018 heeft de raad een projectsubsidie à € 38.500,- verleend aan Stichting
Social Club Hand in Hand (hierna de Stichting). De subsidie is opgeknipt in drie
jaren/tranches. Na een positieve beoordeling van het eerste jaar resteerde nog €20.000.
Hiervan is €10.000,- overgemaakt naar de Stichting voor het tweede jaar. Na ontvangst
van het tweede deel heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden in november 2019. In
2020 waren er door corona minder activiteiten. De bestuurswissel en corona zorgden
ervoor dat we als gemeente minder contact en zicht hadden op de activiteiten van de
Stichting. De tweede tranche van de projectsubsidie hebben we daarom tot op heden niet
vast kunnen stellen en er is ook geen derde tranche verstrekt. Het contact is in 2021
aangehaald om te bepalen hoe we verder omgaan met de tweede en derde tranche van
de subsidie voor de Stichting.
Eerdere besluiten
Datum

27-02-2018

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Raadsbesluit 18 5 4352
Maatschappelijke begeleiding en participatie van statushouders in
Wijchen

Gewenst resultaat
De projectsubsidie voor Stichting Social Club Hand in Hand is vastgesteld voor 2020 en
2021. Daarmee is het proces rondom de projectsubsidie afgerond.
Argumenten
1.1.
De Stichting heeft inzicht gegeven in de activiteiten en financiën voor het tweede
projectjaar.
De Stichting heeft na een aantal gesprekken inzicht gegeven in de activiteiten en
financiële situatie voor 2020. Hieruit blijkt dat de activiteiten volledige gefinancierd zijn
vanuit het tweede deel van de projectsubsidie. Grootste kostenpost was de verplichte
huur bij Wijkcentrum Zuid. Dit was een voorwaarde vanuit de gemeente. We houden
rekening met het feit dat de Stichting minder activiteiten kon doen vanwege corona en
we hebben oog voor het feit dat de Stichting wel huurkosten had op basis van de
voorwaarden van de gemeente. Ook blijkt uit gesprekken met het bestuur en
maatschappelijke partners dat de Stichting tot corona in ieder geval een belangrijke
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bijdrage had in de integratie van statushouders in Wijchen. Daarom stellen we de
subsidie voor 2020 vast conform het verleende bedrag.
2.1
De subsidie wordt in goed overleg lager vastgesteld.
We hebben meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van de Stichting. Hierin werd
duidelijk dat de huur inmiddels is opgezegd en dat veel activiteiten op een lager pitje
staan. In 2021 had de Stichting weinig kosten. Daarnaast bleek tijdens de gesprekken
dat de Stichting het moeilijk vindt om voor 2022 een begroting te geven of inzicht te
geven in een concrete planning en activiteiten waar aanvullende financiering (vanuit het
derde deel van de projectsubsidie) voor nodig is. De Stichting heeft aangegeven dat er
momenteel nog ongeveer €10.000,- op de rekening staat. Zij kunnen met dit bedrag
huidige en toekomstige activiteiten voor komend jaar financieren. Dit gaat voornamelijk
om het ondersteunen bij scholen en de voedselbank, huiswerkbegeleiding en financiële
hulp. Deze activiteiten worden vanuit huis georganiseerd. Gezamenlijk hebben we
geconcludeerd dat het passend is om de subsidie voor het derde projectjaar op NIHIL
vast te stellen. Uiteraard heeft de Stichting de mogelijkheid om een nieuwe subsidie aan
te vragen voor 2023, wanneer er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, ambitie
en activiteiten voor dat jaar. Dit zou dan via de reguliere procedure lopen.
2.2
Het college van B&W dient een verleende subsidie lager vast te stellen.
Het besluit om een verleende subsidie lager vast te stellen is een niet gemandateerde
bevoegdheid van het college van B&W. We stellen het derde deel van de projectsubsidie
vast op NIHIL in plaats van €10.000,-. Daarmee wordt de verleende projectsubsidie aan
de Stichting lager vastgesteld. Hier is een collegebesluit voor nodig.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
De gemeente mag maar 50% van de activiteiten subsidiëren.
Volgens de Subsidieregeling Wijchen 2018 (die op deze subsidie van toepassing is)
verstrekken we als gemeente een subsidie voor maximaal 50% van de kosten. Zoals
aangegeven zijn de activiteiten voor 2020 volledige gefinancierd vanuit het tweede deel
van de projectsubsidie. We willen echter coulant omgaan met dit gegeven. De grootste
kostenpost werd veroorzaakt door de verplichte huur bij Wijkcentrum Zuid en door
corona konden veel activiteiten niet doorgaan. Ook willen we de Stichting niet in
financiële problemen brengen, door zolang na dato geld terug te vragen. Door het
tweede deel van de projectsubsidie vast te stellen en het derde jaar op NIHIL vast te
stellen, menen we een passende oplossing gevonden te hebben voor alle partijen. De
Stichting kan op deze manier nog kleinschalig doorgaan met activiteiten en we
verstrekken als gemeente geen nieuwe middelen waar nog geen duidelijk doel voor is.
Financiële gevolgen
Door de verleende subsidie lager vast te stellen vallen de reeds geoormerkte middelen (€
10.000,-) vrij in de reserve statushouders. Bij raadsbesluit Z/18/4352 zou het volledige
subsidiebedrag van € 38.500,- ten laste van deze reserve gebracht worden.
Communicatie
We communiceren de vaststelling van de projectsubsidie over 2020 en 2021 middels een
beschikking.
Inwonersparticipatie
Niet van toepassing.
Uitvoering of Vervolgstappen
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Stichting Social Club Hand in Hand ontvangen een beschikking over het vaststellen van
de projectsubsidie.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies
Hassin Chikar
Raoul van Orsouw

Pagina 3 van 3

