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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Vaststelling subsidie 2020 en 2021 VWON
Voorgesteld besluit
Het College van B&W besluit:
1. De subsidie aan Vluchtelingen Werk Oost-Nederland (hierna: VWON) over 2020
definitief vast te stellen op € 161.075,-.
2. De subsidie aan VWON over 2021 definitief vast te stellen op € 233.748,-.
Aanleiding
In 2020 en 2021 zijn, op basis van gemeentelijke subsidieregelingen, subsidies
beschikbaar gesteld aan VWON.
VWON voert al diverse jaren werkzaamheden uit rondom de (maatschappelijke)
begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen. De subsidies die zijn ontvangen
door VWON dienen na afloop van het jaar verantwoord te worden en worden vervolgens
via een zgn. beschikkingsbrief definitief vastgesteld.
In dit voorstel wordt uw college geadviseerd om akkoord te gaan met de definitieve
vaststelling van de subsidies over de jaren 2020 en 2021.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

1 april 2020

Beslisnota: Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020,
zaaknummer 33708

30 november
2020

Beslisnota: Maatschappelijke begeleiding statushouders 2021,
zaaknummer 55350

Gewenst resultaat
De subsidies zijn ingezet voor het uitvoeren van de (maatschappelijke) begeleiding van
statushouders en inzet van de participatiecoach. De subsidies hebben bijgedragen aan de
afgesproken doelstellingen.
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Argumenten
1.1
De subsidie over 2020 kan worden vastgesteld omdat de subsidie is gebruikt
waarvoor deze is bedoeld.
Uit de jaarlijkse eindevaluatie is gebleken dat de verstrekte subsidie is ingezet
voor werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke begeleiding aan
statushouders en de inzet van de participatiecoach. De verantwoording is conform
de voorwaarden bij de subsidieverlening.
1.2

VWON heeft bij de verlening van de subsidie van 2020 het bedrag volledig
ontvangen.
VWON heeft in 2020 een voorschot mogen ontvangen van € 50.030,-. In totaal is
het gehele bedrag van € 161.075,- verstrekt in 2020.

2.1

De subsidie over 2021 kan worden vastgesteld omdat de subsidie is gebruikt
waarvoor deze is bedoeld.
Uit de jaarlijkse eindevaluatie is gebleken dat de subsidie is ingezet voor
werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke begeleiding aan
statushouders en de inzet van de participatiecoach. De verantwoording is conform
de voorwaarden bij de subsidieverlening.

2.2

VWON heeft bij de verlening van de subsidie van 2021 het bedrag volledig
ontvangen
VWON heeft in 2021 voorschot(ten) mogen ontvangen van € 233.748,-. In totaal
is het gehele bedrag van € 233.748,- verstrekt in 2021.

Financiële gevolgen
De definitief vast te stellen subsidie over 2020 van € 161.075 en 2021 van € 233.748 is
reeds bij wijze van voorschot uitbetaald in 2020 en 2021. Vaststelling van beide
subsidies heeft verder geen financiële gevolgen.
Communicatie
VWON is meegenomen in de ontwikkelingen en zal middels een beschikking op de hoogte
worden gebracht van de definitieve subsidie vaststelling over de jaren 2020 en 2021.
In de subsidie verleningsbeschikking is vermeld dat VWON achteraf per kalenderjaar een
aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient in te dienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Het verzoek tot vaststelling dient samen te gaan met een
inhoudelijke en financiële verantwoording.
Uitvoering of Vervolgstappen
De subsidieaanvrager, VWON, per beschikkingsbrief informeren over de definitieve
vaststelling van de subsidies over de jaren 2020 en 2021.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Bijlagen
1. Besluitvorming inzake subsidie vaststelling 2020 VWON
2. Besluitvorming inzake subsidie vaststelling 2021 VWON
Voorstel
Advies
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Advies is mede tot stand gekomen in overleg met;
Beleidsadviseur A, SLO Team Werk en Inkomen
Beleidsadviseur B, SLO Team Werk en Inkomen
Juridisch adviseur
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