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3 0 MN, 2018 

^ Onderwerp: B&W-advies: Subsidieaanvraag stichting De Welle voor het jaar 2018 

Advies: 
1. Stichting De Welle, conform de ingediende begroting, een budgetsubsidie verlenen van C 918 .998 , -. 
2. Stichting De Welle informeren conform bijgevoegde conceptbrief. 
3. De nota ter kennisname brengen van de leden van de commissie Samenlevingszaken. 

Besluit B en W: COo(^^W\ CXÓO^C?^ 

Korte samenvatting: 

Op basis van de gemeentelijke subsidieverordening wordt voorgesteld om stichting De Welle voor het kalender
jaar 2018 een budgetsubsidie te verlenen van C 918 .998 , -. De extra middelen die De Welle de afgelopen jaren 
heeft ontvangen voor het vluchtelingenwerk zijn toegevoegd aan de budgetsubsidie. Het activiteitenplan is op
gesteld in overleg met de directeur van De Welle waarbij de speerpunten die zijn benoemd in verschillende ka
dernota's en uitvoeringsprogramma's als uitgangspunt worden genoemd. De voortgang van de werkzaamheden 
zal - intensiever dan de voorafgaande jaren - worden gevolgd en waar nodig worden bijgesteld. Hiertoe dient De 
Welle na afloop van elk kwartaal een voortgangsrapportage in te dienen. De prestaties die worden verricht moe
ten aansluiten bij de gemeentelijke beleidskaders. 
Aanleiding: 
Op 30 mei j l . hebben wi j , conform het bepaalde in de algemene subsidieverordening, de begroting voor 2018 
van stichting De Welle ontvangen. De totale aanvraag is C 918 .998 , -. De door uw college over 2017 verleende 
subsidie is door De Welle als vertrekpunt genomen, vermeerderd met een bedrag van C 11 .416 , - in verband 
met cao-consequenties en C 35 .000 , - in verband met de extra werkzaamheden voor statushouders. 

Relevante eerdere besluiten: 

Doelstelling: 
Door middel van subsidiëring van stichting De Welle de kwaliteit en de vitaliteit van het woon- en leefklimaat in 
de gemeente Hellendoorn bevorderen, in samenwerking/wisselwerking met inwoners en organisaties. 

Oplossing: 
Bij de aanvraag zoals die door De Welle is ingediend is een indicatieve verdeling van de werkzaamheden/uren 
over de verschillende domeinen opgenomen. 
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Ureninzet per domein Aantal Subsidieaanvraag 
Samenleven in buurt en wijk: gebiedsgericht werken, 
samen eten, Wmo-raad, mooi meegenomen, maaltijdser
vice 

4.403 

Opgroeien en ontwikkelen: jongerenwerk en cultuur 2.580 
Vrijwill igerswerk 1.600 
Meedoen makkelijker maken: ouderenadviseur, meer 
bewegen voor ouderen, vluchtelingenwerk 

2.430 

Totaal 11.013 C 918.998 

De in de aanvraag opgenomen urenplanning is richtinggevend en ook niet altijd even logisch. Zo zijn de uren 
voor HellendoornDoet! (de vrijwilligersvacaturebank) opgenomen bij het domein 'samenleven in buurt en wi jk ' , 
terwijl dit net zo goed onder het domein 'vri jwil l igerswerk' had kunnen worden opgenomen. Gedurende het sub
sidiejaar wordt de inzet op de verschillende domeinen door De Welle gemonitord en met de directeur besproken. 

De afgelopen maanden is er nader overleg geweest met de directeur van De Welle over de inhoudelijke planning. 
Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan de voorafgaande jaren omdat er de afgelopen periode een aantal be
leidsdocumenten door uw college c.q. de gemeenteraad zijn vastgesteld die van invloed zijn op de werkzaamhe
den van De Welle, zoals de nota Vrijwillige Inzet en de Kadernota Publieke Gezondheid. Verder lopen er momen
teel trajecten zoals de evaluatie van het gebiedsgericht werken en een evaluatie van de ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein die van invloed (kunnen) zijn op de wijze waarop De Welle haar werkzaamheden uitvoert. 

Op 30 november j l . hebben wij van de directeur de inhoudelijke planning ontvangen. In de begeleidende brief 
wordt opgemerkt dat de planning meer geschreven is vanuit het verwachte effect dat De Welle wil bereiken met 
haar aanbod aan activiteiten. Zoals aangegeven is het aanbod zoals dat is opgenomen richtinggevend en zal er 
aan de hand van regelmatige ambtelijke en bestuurlijke overlegmomenten moeten worden bekeken of bijsturing 
noodzakelijk is. Dit is door de portefeuillehouder in het laatst gehouden overleg met de directeur van De Welle 
op 2 november j l . afgesproken. 

De trends, zoals die door De Welle worden benoemd, zijn dezelfde als die in het activiteitenplan voor 2017 zijn 
benoemd, namelijk: burgers nemen vaker het initiatief, de nadruk komt meer te liggen op de eigen kracht en het 
sociale netwerk, de vergrijzing, langer thuis blijven wonen en iedereen doet naar vermogen mee. Dit sluit aan bij 
de uitgangspunten zoals die geformuleerd in de verschillende kadernota's voor het sociale domein zoals die in 
het laatste kwartaal van 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld en nog steeds actueel zijn. 

Op ons verzoek heeft de directeur in de beschrijving van het activiteitenplan een omschrijving opgenomen van 
de activiteiten, wat het beoogde maatschappelijke effect is, in woorden en door middel van getallen. 

De onderwerpen die achtereenvolgens worden beschreven zijn; 
1. Het gebiedsgericht werken. 
2. De socioruimtes/samen eten. 
3. Wmo-raad. 
4. HellendoornDoet! 
5. Maaltijdservice/personenalarmering 
6. Jongerenwerk. 
7. Ouderenadviseur. 
8. Ontmoeting. 
9. Vluchtelingenwerk. 

De beschrijving is vrij algemeen en bevat op sommige onderdelen parameters aan de hand waarvan de gemeente 
kan sturen. Dit is niet mogelijk voor alle activiteiten. 
1. Voor wat betreft het 'gebiedsgericht werken' zullen te zijner tijd de conclusies en voorstellen uit de evaluatie 

van de VIA-teams moeten worden verwerkt in het activiteitenplan. 
2. Bij de 'socioruimtes' dient De Welle op te nemen welke socioruimtes worden bedoeld. Dat het samen eten, 

al dan niet in combinatie met ontmoetingsactiviteiten, bijdraagt aan het langer thuis kunnen blijven wonen 
van mensen staat vast, zonder dat hier een getal aan gekoppeld kan worden. Het is wel van belang om te 
benadrukken dat De Welle de opdracht heeft om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 
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3. Voor de ondersteuning van de Wmo-raad staat beschreven in de 'Regeling burgerparticipatie Wet Maat
schappelijke Ondersteuning'. In artikel 14 van de regeling is opgenomen dat uw college De Welle in staat 
stelt de Wmo-raad op een zodanig wijze inhoudelijk en secretarieel te ondersteunen dat de raad redelijkerwijs 
in staat wordt gesteld haar functie uit te oefenen. Over de wijze van de ondersteuning dient de agenda
commissie van de Wmo-raad jaarlijks overleg te voeren met de directie van De Welle. 

4 . Het vrijwill igerswerk omvat activiteiten die door De Welle worden verricht waarbij het de taak is van De 
Welle om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit onderdeel is afgestemd met de onderwerpen die zijn 
benoemd in het uitvoeringsprogramma Vrijwill ige Inzet zoals dat door uw college in de vergadering van 2 ja
nuari 2018 is vastgesteld. Om de afspraken te borgen zijn de acties die lopen c.q. zijn afgesproken opgeno
men in de subsidiebeschikking. 

6. Het jongerenwerk is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Eén van de thema's is dat de inspan
ningen er op gericht moet zijn om jongeren te betrekken en interesseren voor het vrijwill igerswerk. Dit 
draagt bij aan de maatschappelijke effecten zoals die ook door De Welle worden benoemd, bijvoorbeeld dat 
jongeren zich geaccepteerd voelen in de samenleving en dat jongeren deelnemen aan deze samenleving. Het 
activiteitenplan kan nog concreter door bijvoorbeeld bij maatschappelijk effect aan te geven in welke en 
hoeveel klassen er voorlichting wordt gegeven op gebied van alcohol/drugs, sociale media en vuurwerk. In 
het overzicht met maatschappelijke effecten wordt alleen de functie als intermediair voor het Jeugdsport
fonds genoemd, maar hier hoort ook het Jeugdcultuurfonds bij. 

7. Het onderdeel ouderen beschrijft de inzet van ouderenadviseur. Hierin zijn de punten van het Uitvoeringspro
gramma Vrijwill ige Inzet (vrijwillige inzet door ouderen stimuleren) opgenomen. Wat mist in dit onderdeel -
en wat daarom is opgenomen in de bijgevoegde subsidiebeschikking - is dat De Welle op dit onderdeel de 
samenwerking met de stichting Evenmens dient te intensiveren omdat beide organisaties werkzaam zijn 
met/voor dezelfde doelgroep. 

8. Wij zijn van mening dat het onderdeel 'ontmoet ing ' te algemeen is omschreven. Wij stellen u voor De Welle 
de opdracht te verlenen dat deze ontmoetingen niet op zich zelf moeten staan, maar dat ze meer thematisch 
kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld in combinatie met een van de speerpunten uit het uitvoeringspro
gramma Vrijwill ige Inzet. 

9. Vergeleken met de begroting 2017 worden er voor Vluchtelingenwerk in 2018 200 uur meer geraamd. Dit 
betreft de inzet door De Welle voor de ondersteuning van de Stichting Vluchtelingenwerk. De afgelopen 
twee jaar heeft De Welle extra middelen (C 35 .000 , -) gekregen in verband met de toename van het aantal 
vluchtelingen/statushouders. Ook voor 2018 vraagt men wederom extra middelen, waarbij verzocht wordt 
deze middelen structureel te maken. Onze inschatting is dat de werkzaamheden rondom statushouders de 
komende jaren niet zullen verminderen. De werkzaamheden van Vluchtelingenwerk worden afgestemd met 
de medewerkers van het team Werk&Zorg. Bij Vluchtelingenwerk ligt de nadruk meer op de inburgering, 
terwij l de betrokkenheid van de gemeente voortvloeit uit de Participatiewet. Beide zijn dusdanig nauw met 
elkaar verbonden dat regelmatige inhoudelijke afstemming een voorwaarde is. Door middel van tussentijdse 
overleggen wordt het werk van Vluchtelingenwerk gemonitord. 

De werkzaamheden door de combinatiefunctionaris Sport&Jeugd zijn doorgesproken met de directeur van De 
Welle. Voor betrokkene zijn een aantal concrete taken benoemd. Afstemming van de werkzaamheden vindt 
plaats door het teamhoofd Sport. De functionaris is tweewekeli jks een ochtend werkzaam bij het Team Sport. 

In de algemene subsidieverordening is de verplichting opgenomen dat een organisatie tussentijds verantwoor
ding aflegt over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Wij stellen u voor om 
De Welle te vragen elk kwartaal een korte voortgangsrapportage op te stellen die ambtelijk en bestuurlijk kan 
worden besproken Deze rapportage zal voornamelijk beschrijvend moeten zijn, hoewel ook aantallen (aantal con
tacten, aantal verwijzingen) een plek moeten krijgen, waarbij wordt aangegeven welke resultaten er zijn bereikt. 
Hiermee vindt er naar onze mening een betere afstemming plaats tussen de activiteiten van De Welle en het 
gemeentelijke beleid. 

Bij de behandeling van de Kadernota Vrijwillige inzet: Samen Sterk! heeft uw college besloten om in 2018 een 
pilot te starten om gratis verklaringen omtrent gedrag (VOG) te verlenen aan vrijwilligersorganisaties die buiten 
de landelijke regeling vallen, maar waarvoor een VOG wel vereist of noodzakelijk wordt gevonden. Afgesproken 
is dat De Welle de uitvoering van de pilot voor haar rekening zal nemen en de aanvragen zal afhandelen. 

De Welle heeft, bij brief van 14 november 2017 , het verzoek ingediend om ook in 2018 de uitvoering van de 
subsidieregeling maaltijden voorzetten. Dit verzoek zullen wij u binnenkort in afzonderlijke nota om advies voor
leggen. 
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Effecten: 
De in het jaarplan beschreven werkzaamheden passen binnen de gemeentelijke kaders waarbij er sprake moet 
zijn van een zodanige flexibiliteit dat ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Planning: 
De Welle zal na afloop van het kalenderjaar, conform de bepalingen van de gemeentelijke subsidieverordening, 
de besteding van de subsidiemiddelen verantwoorden. 

Financiële consequenties: 
De Welle vraagt een subsidie van in totaal C 918 .998 , -. Er wordt - ten opzichte van 201 7 - C 11.416, - extra 
gevraagd als gevolg van cao-consequenties. De stijging van post salarissen bedraagt 1,624*26. Deze stijging past 
binnen de financiële kaders van de gemeente. Daarnaast wordt verzocht om de tijdelijke middelen ten behoeve 
van Vluchtelingenwerk definitief te maken. De dekking hiervoor (C 35.000, -) kan plaatsvinden uit de middelen 
die met ingang van 2018 in het gemeentefonds beschikbaar zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van 
statushouders, de zogenaamde RMBA(Regeling Maatschappelijke Bijdrage Activiteiten)-vergoeding, een en ander 
via de reserve sociaal domein. 
Aan het verhogen van de budgetsubsidie willen wij wel de voorwaarde verbinden dat wi j ons het recht voorbe
houden dat, wanneer de werkzaamheden rondom statushouders op enig moment aanmerkelijk verminderen, wi j 
met de directie van De Welle in gesprek gaan over de hoogte van de budgetsubsidie. Het is in ieder geval niet 
vanzelfsprekend dat deze middelen op termijn zonder meer voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 
Op basis van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 overgaan tot het ver
lenen van een subsidie aan stichting De Welle over 2018. Er is sprake van een besluit op basis van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Communicatie: 
De brief aan stichting De Welle is in concept bijgevoegd. 
Na besluitvorming door uw college wordt deze nota ter kennisname van de leden van de commissie Samenle
vingszaken gebracht. 

Overige consequenties: 
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