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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT01869 

III 

Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: * ĨŨŢjŕ 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

B&W-advies: Vaststelling subsidie 2016 Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest 
Twente Onderwerp: 

Advies: 
1. De subsidie over 2016 aan Maatschappelijk Werk Noordwest Twente vast te stellen tot het verleende 
subsidiebedrag van C 393.699, - . 
2. Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente via bijgaande beschikking van dit besluit op de hoogte te 
brengen. 

Besluit B en W: GOí\ļoí(Y^ (XcbûfcŜ 

Korte samenvatting: 

De subsidie over 2016 aan Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente (MWnwT) kan definitief worden 
vastgesteld tot het verleende subsidiebedrag van C 393.699, - . Er hoeft geen nabetaling plaats te vinden. 

Aanleiding: 
Bij verlening van de subsidie over 2016 heeft u in uw beschikking van 29 januari 2016 opgenomen dat MWnwT 
voor 1 juni 2017 een aanvraag moet indienen ter vaststelling van de subsidie en om te bepalen of de 
afgesproken prestaties zijn behaald. Op 30 maart 2017 is deze aanvraag ontvangen met daarbij het financiële 
jaarverslag 2016 (inclusief accountantsverklaring), een eindverantwoording en een inhoudelijk jaarverslag over 
2016. 

Relevante eerdere besluiten: 

Beschikking waarin de subsidie over 2016 is toegekend van 29 januari 2016 (16UIT00524). 

Doelstelling: 
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Samenleving gemeente Hellendoorn 2014 overgaan tot 
vaststelling van de verleende subsidie aan MWnwT over 2016. 
Oplossing: 
Door MWnwT het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en ook een eindverantwoording van de gemaakte 
uren per categorie in te laten dienen, kan worden bepaald of de afgesproken prestaties over 2016 zijn geleverd. 

MWnwT wordt door de gemeente Hellendoorn gesubsidieerd voor de uitvoering van: 
1. Algemeen Maatschappelijk Werk 
2. Schoolgericht Maatschappelijk Werk 
3. Team Vroeghulp (subregionaal) 
4. Groepswerk (subregionaal) 

Inwoners uit onze gemeente met problemen op psychosociaal, sociaalmaterieel en sociaaljuridisch gebied 
worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de diensten die MWnwT aanbiedt. Verder levert 
M W n w T deelnemers voor de School Ondersteuning Teams (SOT's) en de Zorg Advies Teams (ZAT's) in het 
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onderwijs en het verzorgt individuele advisering, begeleiding en trainingen. Op het gebied van 
schulddienstverlening en woonbegeleiding wordt nauw samengewerkt met teams van onze gemeentelijke 
organisatie en andere instellingen, waaronder Reggewoon. 

Algemeen beeld 
Uit het jaarverslag blijkt dat aan de meeste subsidieafspraken is voldaan. Alleen bij het schoolgericht 
maatschappelijk werk is niet aan de norm voldaan. Men blijft met een ureninzet van 866 uur iets (60 uur) achter 
bij de afgesproken norm van 926 uur. In 2015 was er een vergelijkbare ureninzet op dit onderdeel (58 uur onder 
de norm). Bij het algemeen maatschappelijk werk daarentegen is er sprake van 862 uur boven de afgesproken 
norm van 4136 uur. Ten opzichte van 2015 is er een toename aan casuïstiek scheidingsproblematiek zichtbaar. 

7. Algemeen Maatschappelijk Werk 
Het algemeen maatschappelijk werk heeft in 2016 178 cliëntsystemen afgesloten. In de gemeente Hellendoorn 
houdt het MWnwT 5 spreekuren per week. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week 
telefonisch bereikbaar en kan hiermee dagelijks vragen van inwoners aannemen. Bij het algemeen 
maatschappelijk werk is er sprake van 862 uur boven de afgesproken norm van 4136 uur. 

De ondersteuningsvragen van inwoners zijn in te delen naar de volgende deelgebieden: 

Deelgebied Percentage 
Financiën 23 96 
Gezondheid 2596 
Sociaal functioneren 2370 
Opvoeding 1796 
Wonen 596 
Werk/opleiding/dagbesteding 396 
Veiligheid/gedwongen kader 396 
Zingeving/Overtuiging 1 07o 

2. Schoolgericht Maatschappelijk Werk 
Het niet halen van de norm voor het school maatschappelijk werk (60 uur minder dan afgesproken) komt voort 
uit het feit dat er incidenteel reeds geplande SOT's niet hebben plaatsgevonden of waarbij door de school werd 
aangegeven dat de expertise van het MWnwT geen meerwaarde had voor het betreffende SOT. Het MWnwT 
gaat hierover in gesprek met de coördinator van het samenwerkingsverband. Het MWnwT is verder altijd 
aanwezig geweest bij de georganiseerde SOT's en ZAT's en levert rondom het kind en betreffende gezin vanuit 
haar expertise een actieve bijdrage aan de ondersteuningsvragen. Elke school heeft een vaste deelnemer vanuit 
MWnwT. In totaal zijn in 2016 60 cliëntsystemen afgesloten, waarbij het 5x5 gesprekkenmodel is ingezet. Het 
5x5 gesprekkenmodel is een werkwijze waarbij ouders zonder wachtt i jd een behandeling van maximaal 5 
gesprekken krijgen aangeboden. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan draagt men zo snel mogelijk over aan het 
reguliere algemeen maatschappelijk werk of aan een meer geëigende externe hulpverlener. MWnwT neemt ook 
deel aan HIA's (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) waarin wordt gekeken naar mogelijke onderwijs en 
ondersteuning/zorg combinaties in regulier en/of speciaal onderwijs. In 2016 zijn hiervoor 129 uren ingezet. 

Ook heeft MWnwT op de scholen in de Kruidenwijk om de twee weken een spreekuur gehouden. Het 
schoolmaatschappelijk werk is hierdoor laagdrempelig en toegankelijk geworden. Er kan een goede verbinding 
worden gelegd tussen de school - en thuissituatie en heeft een preventief karakter. 

De uren die niet zijn ingezet voor het school maatschappelijk werk, zijn ingezet voor het algemeen 
maatschappelijk werk. 

3. Team Vroeg hulp 
Bij meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente en/of politie is het team Vroeghulp ingeschakeld. In 
2016 zijn er 2 tijdelijke huisverboden opgelegd in de gemeente Hellendoorn. Bij een tijdelijk huisverbod wordt zo 
snel mogelijk na melding en binnen 24 uur de hulpverlening aan de achterblijver opgestart. In 2016 zijn er 1 5 
hulpverleningstrajecten huiselijk geweld geweest zonder tijdelijk huisverbod. 

In 2015 heeft zich een daling ingezet van de inzet van het Team Vroeghulp. Deze daling heeft zich ook in 2016 
doorgezet. Zorgmeldingen worden sinds 2015 van Veilig Thuis Twente (VTT) doorgezet naar een gemeentelijke 
regisseur (jeugdconsulent) en niet rechtstreeks naar maatschappelijk werk, zoals voorheen gebeurde. Deze 
nieuwe manier van werken past bij het nieuwe stelsel, waarin de gemeente de regisseursrol toebedeeld heeft 
gekregen. Uit regionaal ambtelijk overleg blijkt dat bij andere subregio gemeenten ook sprake is van een 
afnemende inzet van het team Vroeghulp. Bij de subsidieverlening over 2017 zijn de prestatieafspraken hier nog 
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niet op aangepast. In 2017 is op subregionaal niveau bekeken welke gevolgen deze verandering heeft voor de 
subsidieverlening over 2018. De conclusie is dat Maatschappelijk Werk Noordwest Twente hier met alle 
individuele gemeenten afspraken over maakt. Voor de gemeente Hellendoorn geldt dat Maatschappelijk Werk 
Noordwest Twente in de subsidieaanvraag voorstelt hoe zij Team Vroeghulp in kunnen blijven zetten in de 
gemeente Hellendoorn, waarbij een realistisch beeld wordt geschetst van het aantal (te verwachtten) in te 
zetten uren. 

4. Groepswerk (subregionaal) 
MWnwT biedt assertiviteitstraining aan volwassenen en jong volwassenen in groepsvorm. Daarnaast hebben zij 
groepen voor Kinderen van Gescheiden Ouders. In 2016 hebben 7 inwoners uit de gemeente Hellendoorn 
deelgenomen aan het groepswerk. 

Overige overlegstructuren 
Naast het bovenstaande neemt MWnwT deel aan diverse overlegstructuren, waaronder de Vroegsignalering, 
Informatie en Advies (VIA) teams in de 5 woonservicegebieden en het vangnet huurachterstanden. Daarnaast 
heeft MWnwT in 2016 deelgenomen aan Learning Lab, ten behoeve van de herijking van het voorliggend veld 
(zoals vastgesteld in het collegebesluit van 12 juli 2016) . 

Jaarrekening 
De jaarrekening van MWnwT, die door de accountant is goedgekeurd, laat over 2016 een positief resultaat zien 
van C 177.887,- Dit is een prima resultaat. Over 2015 was er al sprake van een positief resultaat van 
C 220.042, - . 

Conclusie 
De gemeente Hellendoorn heeft subsidie verleend ter hoogte van C393.699,- . Gezien het vorengaande kan de 
subsidie worden vastgesteld op genoemd bedrag. Er hoeft geen nabetaling plaats te vinden. 

Effecten: 
MWnwT heeft met haar aanbod inwoners van de gemeente Hellendoorn met een (of meerdere) hulpvraag 
(hulpvragen) ondersteund en op die wijze het maatschappelijk functioneren en probleemoplossend vermogen 
verbeterd. 

Planning: 
N.v.t. 

Financiële consequenties: 
De gemeente Hellendoorn heeft subsidie verleend ter hoogte van C 393.699, - . Gezien de aangeleverde 
verantwoording, kan de subsidie worden vastgesteld op het verleende subsidiebedrag. Er hoeft geen nabetaling 
plaats te vinden. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente wordt door middel van de bijgesloten beschikking 
geïnformeerd over uw besluit. Daarnaast worden de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van MWnwT ter 
kennisname aan de commissie samenlevingszaken gezonden. 

Bijlagen: 
1. Jaarverslag 2016 Maatschappelijk Werk noordwest Twente 
2. Beschikking ter vaststelling van de subsidie 2016 
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