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ONDERWERP

professionele instellingen

artikel 2 van de "Subsidieverordening

Aanvulling

ADVIES

2008"

Besluiten tot het aanwijzen van instellingen als bedoeld in artikel 2 van de
"Subsidieverordening
professionele instellingen 2008" conform bijgaand conceptbesluit.
TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
vaststelling "subsidieverordening

.

_

professionele instellingen

2008" op 12 december 2007.

instellingen
professionele
1. Aanvullen subsidieverordening
De "subsidieverordening
professionele instellingen op het gebied van kunst, cultuur,
met
2008" is een raamverordening
welzijn en maatschappelijke dienstverlening

procedureafspraken.

In artikel 2 zijn limitatief instellingen opgenomen die onder de reikwijdte van de
verordening vallen. Het college is bevoegd andere instellingen aan te wijzen.

17 januari

D

›'

^

214

__

,

,

,lia
/fl
"

l

W

\

V

-'

\

v`\

!~

I

Beslissing d.d.:

4.

'

Behandeling

,1

.

ga

W

uiterlijk

W

F'
/

l

'

f

W

I

I

akkoord

'

i

W

in

\.

*

\

ll

1/'

~

/1

@II

Weert,

\„._\±_

._

Het sociale domein is volop in beweging.
Diverseinstellingen zijn gefuseerd, vervallen of veranderd van naam.
Verder zijn er nieuwe subsidiepartners ten gevolge van de uitbreiding van de taak van
gemeenten op het gebied van onderwijs en jeugd.
Na vaststelling van de WMO-nota, (incl. realisatie van Centrum voor Jeugd en Gezin) en
de uitgangspuntennotitie
transitie jeugdzorg, zijn er meer instellingen die subsidie
ontvangen van de gemeente. Voor een juridische grondslag dienen deze onder artikel 2
van de verordening te vallen.
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Toekenning
van subsidies is mogelijk:
1. op basis van de verordening
2. op basis van speci¿ek op instellingsnaam genoemde posten in de goedgekeurde
gemeentebegroting.
Niet alle subsidies zijn specifiek zijn genoemd in de gemeentebegroting.
`

Gemeenten zitten midden in het transitieproces van de jeugdzorg, dat per 2015 bij wet
wordt geformaliseerd. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving wordt voorbereidend werk
verricht binnen de pilot Jeugd- en Gezinswerkers.
Het is van belang dat binnen de subsidieregels kan worden meebewogen met de
marsroute van de transitie. Onderdeel van de transities is het opstellen van een visie op
inkoop voor WMO- en Jeugdzorgtaken. Subsidie is een van de keuze-instrumenten voor
inkoop. Op basis van de inkoopvisie worden keuzes gemaakt hoe, wat en bij welke
instelling gemeenten gaan inkopen.
De subsidieverordening professionele instellingen 2008 wordt waar nodig geactualiseerd.
Veel subsidieregelingen zullen op regionaal of provinciaal niveau worden opgesteld en
afgestemd. Daarbij kan aansluiting met de Algemene Subsidieverordening
worden bezien
Voor 2014 kan worden volstaan met het door het college laten aanwijzen van instellingen
onder artikel2 van de bestaande verordening.
Het conceptbesluit hiertoe is als bijlage bijgevoegd.

Werkwijze
2014
Artikel 5.2 en Artikel 6.3 vande subsidieverordening
bieden ruimte om met_de nieuwe
instellingen passende afspraken te maken over administratieve eisen ten aanzien van
subsidieaanvraag en - verantwoording. Waar nodig worden deze apart benoemd in de
uitwerkingsovereenkomsten
bij de subsidiebeschikking.

JURIDISCHE
GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Door de voorgestelde aanvullingen is subsidieverstrekking
vanaf 2014 transparant en
juridisch beter geborgd. Aanwijzing van de instellingen geschiedt met terugwerkende
kracht tot 01-01-2014.
Ten gevolge van wetswijzigingen
met ingang van 2015 zullen nieuwe subsidieregelingen
nodig zijn, maar deze zullen veelal op regionaal of provinciaal niveau worden voorbereid.

FINANCIELE EN PERSONELE

GEVOLGEN

N.v.t.

PARTICIPATIE
COMMUNICATIE/

Van belang voor: genoemde instellingen.
Brief aan instellingen,
Communicatie-instrument:
Participatie-instrumenten:
Niet van toepassing

TILS-lijst

en publicatie.

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:

Mari-Lou Rosbergen, Gonnie Poell, Saskia Doek
BIJLAGEN

Openbaar: Aanvulling artikel 2 subsidieverordening
Niet-openbaar: Niet van toepassing

professionele

instellingen
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GEMEENTE

Het college

van burgemeester

W E E R T

en wethouders

van de gemeente

Weert;

Gelet op artikel 2 van de "subsidieverordening
professionele instellingen op het gebied van
kunst, cultuur, welzijn en maatschappelijke dienstverlening 2008" (raadsbesluit 12 december
2007) verder te noemen "Subsidieverordening
professionele instellingen 2008" en artikel 147
van de gemeentewet;
gelet op het feit dat de aanwijzing van instellingen van12 december 2007 aanpassing
in verband met wijzigingen in tenaamstelling
van de instelling dan wel faillissement;

gelet op actuele ontwikkelingen
binnen de gemeentelijke
cultuur, welzijn en maatschappelijke dienstverlening;

besluit

taken

ophet

gebied van kunst,

om:

de tenaamstelling van onderstaande in artikel 2 van de "Subsidieverordening
instellingen 2008" opgenomen instellingen, als volgt te actualiseren:

A.

behoeft

professionele

V

wordt

WäS

Stichting

Openbare Bibliotheek

Stichting Academie voor muziek en
Kunstcollege Weert
Stichting

Cultureel Centrum

Stichting

Streekomroep

dans/

Stichting

Bibliocenter Weert

Stichting

Regionaal instituut

cultuur- en
2

kunsteducatie

de Munt

Stichting
Stichting

Munttheater
Streekomroep

Weert

Midden-

de aanwijzing van de Stichting Kreato (Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling
Limburg) in verband met faillissement van de rechtspersoon in te trekken;

C.

navolgende instellingen aan te wijzen als instellingen, waarop de “Subsidieverordening
professionele instellingen 2008" van toepassing kan zijn:
Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"
Kinderdagverblijf 't Bengeltje
Korein Kinderplein B.V.
De Vlinder Villa B.V.
Stichting Hoera Kindercentra

9°-FUP

B.

„_

jeugdzorg
vooruitlopend_ op transitie
Subsidiepartners
_
. _
Stichting MEE Noord- en Midden limburg
Stichting Bureau Jeugdzorg
PGZ
Mutsaersstichting
RiaggZuid
Stichting Vincent van Gogh
Koraal Groep Gastenhof
Stichting Rubicon jeugdzorg
Stichting Melion
Stichting Daelzicht
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk M-limburg
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in 2015:
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D. de aanpassingen uit de onderdelen A. tot en met C. van dit besluit, verwerken in artikel 2
van de "Verordening professionele instellingen 2008";

E.

van dit besluit vast te stellen op de dag na publicatie met
de datum inwerkingtreding
terugwerkende kracht tot 01-01-2014

Aldus besloten op: 18-02-2014

Burgemeester

en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

.

