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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 14ÍNT04Ö55 
ÜIMIMIII! IIİIİIMI! li 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja 

Onderwerp: Vaststelling budgetsubsidie 2013 Stichting De Welle 

Advies: 
1. De budgetsubsidie 2013 voor Stichting De Weiie - op basis van jaarverslag en 

jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) 2013 - en conform subsidieverlening 
vaststellen op C 926 .354 . 

2. Kennisnemen van het gegeven dat Stichting De Welle het jaarrekeningresultaat 2013 
stort in de bestemmingsreserve "CAO-consequent ies" om te anticiperen op de 
bezuinigingen van 2016. 

3. Stichting De Welle door middel van bijgevoegde beschikking informeren. 

Besluit B en W: Cot^-PO r / v j ćX o( U/ C S 

Korte samenvatting: 
Uit jaarverslag en jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) 201 3 blijkt dat Stichting De Welle 
haar dienstverlening conform de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële 
beleidskaders heeft uitgevoerd. Ze heeft hierbij op zorgvuldige wijze de structurele 
bezuinigingstaakstelling van C 72 .000 verder doorgevoerd. Voorgesteld wordt om de 
budgetsubsidie - conform de subsidieverlening voor 2013 en de jaarstukken van Stichting De 
Welle - vast te stellen op een bedrag van C 926 .354 . De CAO-consequent ies hoeven niet 
achteraf gecompenseerd te worden, aangezien zij binnen het verleende subsidiebedrag zijn 
opgevangen. Het jaarrekeningresultaat van C 15.532 is gestort in de bestemmîngsreserve " C A O -

consequenties" om te anticiperen op de financiële nadelen, die kunnen ontstaan ten gevolge van 
de bezuinigingen voor 2016. 

Aanleiding: 
Sinds 2008 wordt, in nauwe samenwerking tussen Stichting De Welle en de gemeente, vorm en 
inhoud gegeven aan beieidsgestuurde financiering, waarbij de gemeentelijke financiële kaders en 
beleidsdoelen uitgangspunt zijn voor invulling van de uitvoeringstaken van De Welle. De 
ontwikkeling naar beieidsgestuurde financiering heeft geresulteerd in het aanscherpen van de 
relatie tussen De Welle ais opdrachtnemer en de gemeente als opdrachtgever. Afspraken omtrent 
begroting, dienstverlening en samenwerking zijn gerealiseerd: 

investeringen worden in de begroting opgenomen en geactiveerd; 
in de jaarrekening vindt spiegeling met de begroting plaats; 
het productenboek is omgezet naar een planning. Hierdoor kan met álle producten 
flexibeler worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. In de planning kunnen 
prestatieafspraken en/of beoogd maatschappelijk rendement nader worden beschreven; 
er vindt, in verband met de bezuinigingen en de transformaties in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, maandelijks overieg 
plaats tussen de directie van De Weiie en de accountmanager. 

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 - 2014 is besloten tot een bezuiniging voor 
Stichting De Welle van C 72.000 In 2012 , C 72 .000 in 2013 en structureel C 172.000 vanaf 
2014. In het "Eindrapport Stichting De Welle" zijn de conclusies beschreven: alle 
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bezuinigingsvoorstellen hebben maatschappelijke gevolgen, er wordt een groter beroep gedaan 
op het maatschappelijk middenveld en er wordt meer verantwoordelijkheid bij de inwoners 
neergelegd. Alle keuzes zijn in goed overleg met De Welle besproken. Stichting De Welle heeft 
voor 2012 de bezuiniging gerealiseerd en voor 2013 een begroting ingediend, die past binnen de 
financiële kaders van de gemeente en een planning 2 0 1 3 , die nog meer uitgaat van de kadernota 
maatschappelijke ondersteuning. Geheel in lijn met het gemeentelijk beleid wil de stichting extra 
inzetten op Eigen Kracht van de samenleving, vrijwill igerswerk, Gebiedsgericht Werken en meer 
welzijn;minder zorg. Ook is geanticipeerd op de verdere bezuiniging voor 2014 . 

In september 2013 heeft Stichting De Welle een inhoudelijk en financieel verslag over het eerste 
halfjaar van 2013 aangeleverd. Uit het verslag en een bespreking hierover is gebleken dat in het 
eerste halfjaar de subsidieprestaties conform inhoudelijke en financiële kaders zijn uitgevoerd. 

Relevante eerdere besluiten: 
Raadsbesluit "Bezuiniging en nader onderzoek Stichting De Wel le" (111NT01162) en Raadsbesluit 
"Kadernota 2 0 1 4 " (1 3INT01824). 

Doelstelling: 
Het - ondanks bezuinigingsmaatregelen - op een efficiënte en effectieve wijze vormgeven aan het 
lokale welzi jnswerk, waarbij de gemeentelijke inhoudelijke en financiële beleidskaders 
uitgangspunt zijn voor de invulling van uitvoeringstaken van De Welle. In het kader van de 
Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 en de 
beleidsuitgangspunten budgetsubsidiëring overgaan tot vaststelling van de subsidie voor 2013 . 

Oplossing: 
Op 1 april 2014 heeft de gemeente het jaarverslag en de jaarrekening (inclusief 
accountantsverklaring) 2013 van Stichting De Welle ontvangen. In mei 2014 heeft hierover 
overleg plaatsgevonden. 
Het jaarverslag geeft op hoofdlijnen een goede weergave van de gerealiseerde subsidieprestaties. 
Uit het jaarverslag en aanvullende evaluaties komt naar voren dat de stichting meer inzet op 
Eigen kracht van de samenleving, vrijwill igerswerk, Gebiedsgericht werken en meer welzijn; 
minder zorg. Het stimuleren van Eigen kracht komt onder andere tot uiting in het coachen van 
buurt- en wijkverenigingen en het overdragen van bepaalde activiteiten aan andere organisaties 
zoals rijvaardigheidseducatie aan Veilig Verkeer Nederland. In het vrijwilligerswerk is - met goed 
resultaat - aandacht besteed aan het duurzaam interesseren van jongeren en ouderen voor 
vrijwill igerswerk. Er wordt, met het oog op de Participatiewet, wel toenemende druk op de 
Vrijwil l igersvacaturebank verwacht. In het Gebiedsgericht werken is De Welle steeds meer de rol 
van gebiedscoach gaan vervullen. Meer welzijn;minder zorg wordt onder andere gerealiseerd door 
de inzet van vrijwillige seniorenvoorlichters en de samenwerking met huisartsen. Bij dit alles 
wordt - rekening houdend met de planning 2013 - flexibel ingegaan op vragen vanuit de 
samenleving en de samenwerkingspartners. 
De jaarrekening 2013 is gespiegeld met de begroting 2013 van Stichting De Welle en komt 
overeen met de subsidieverlening voor 2013 . Naar het oordeel van de accountant geeft de 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 
december 2013 en van het resultaat over 2 0 1 3 . De CAO-consequent ies hoeven niet achteraf 
gecompenseerd te. worden, aangezien zij binnen het verleende subsidiebedrag kunnen worden 
opgevangen. Over het storten van het jaarrekeningresultaat van C 15.532 in een 
bestemmingsreserve "CAO-consequent ies" heeft overleg plaatsgevonden met De Welle. Zij heeft 
hierop adequaat toelichting gegeven. Door middel van de "Kadernota 2 0 1 4 " en de 
"Programmabegroting 2014 - 2 0 1 7 " is besloten om vanaf 2016 nog een structurele taakstelling 
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van C 55 .000 per jaar aan de stichting op te leggen. Om te anticiperen op de financiële nadelen, 
die kunnen ontstaan ten gevolge van die bezuiniging, is een bestemmingsreserve noodzakelijk. 
Uit de jaarstukken en aanvullende evaluaties blijkt dat De Welle erin is geslaagd - ondanks de 
bezuinigingen - maatschappelijke en personele belangen niet te schaden en beleidsdoelen te 
behalen. Voorgesteld wordt om de budgetsubsidie 2013 voor Stichting De Welle - conform de 
subsidieverlening en de jaarstukken van Stichting De Welle - vast te stellen op C 926 .354 en 
kennis te nemen van het storten van het jaarrekeningresultaat van C 1 5.532 in de 
bestemmingsreserve "CAO-consequent ies" . 

i-i 1 tíC- I t i ' ! ! . 

In het kader van Transformatie van het sociale domein, Overheidsparticipatic, Welzijn Nieuwe 
Stijl en De Kanteling wil de gemeente - mede in verband met de komende bezuinigingen - vorm 
en inhoud geven aan de verschuiving van zorg naar welzijn en de ontwikkeling van meer 
samenleven en minder overheid. De Welle heeft vanuit haar historie een belangrijke positie in het 
lokale welzijnswerk. Door middel van beieidsgestuurde financiering worden diensten van de 
stichting - binnen de financiële kaders van de gemeente - ingezet ten behoeve van gemeentelijke 
beleidsdoelen. Verhogen van de transparantie sn verantwoording past in deze ontwikkeling. 

Planning: 
Voor de extra bezuinigingen vanaf 2014 heeft intensief overleg plaatsgevonden over hot 
vormgegeven aan de bezuinigingen. Eenzelfde werkwijze kan gehanteerd worden voor de 
taakstelling vanaf 2016 . 

Financiële consequenties: 
De budgetsubsidie 2013 voor Stichting De Welle wordt - conform de aanvraag tot vaststelling 
van De Welle - vastgesteld op een bedrag van C 926 .354 . Aangezien het verleende 
subsidiebedrag gelijk is aan het vastgestelde subsidiebedrag behoeft geen verrekening plaats te 
vinden. De vastgestelde budgetsubsidie 2013 voor Stichting De Welle is conform de 
programmabegroting 2013 van de gemeente Hellendoorn. 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overhefdspartfcipatie: 

Communicatie: 

Overige consequenties: 


