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Afdeling

Onderwijs, Cultuur, Spoft en Welz¡jn

Openbaar:

n
Kabinet: n

Niet openbaar:

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)
Behandelend medewerk(st)er
Portefeuil lehouder(s)
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Tel.: (0495) 57 54 87

Saskia Doek-de Rooij

en: Samir Azerki
primair: P.P.H. Sterk

Nummer B&W-advies:
BW-007968

en:

ONDERWERP
Aanvullende subsidieverlening Zelfregiecentra NL voor 2O!4 voor flexibele
maatschappelijke opvang

ADVIES
Besluiten om aan de stichting Zelfregiecentra NL voor 2Ot4 een aanvullende subsidie te
verlenen van maximaal € 54.570,- voor de periode augustus tot december 2014 als
bijdrage in de kosten voor flexibele maatschappelijke opvang, conform bijgevoegde
concept-beschikking.

TOELICHTING
IInvu nstructiel
Ii

Relatie met voriq voorstel :
BWOO7477 d.d. 15 juli 20t4
Algemeen:
Sinds 1 april 2OL4 vindt de opvang van daklozen in Weert plaats op flexibele wijze.
Centrumgemeente Venlo ontvangt middelen van het rijk voor de maatschappelijke opvang
in Noord- en Midden-Limburg. Voor 2OI4 heeft de centrumgemeente in twee delen
subsidie beschikbaar gesteld. Van het eerste deel zijn de kosten voor de periode april tot
en met juli 2014 betaald. Het tweede deel is bestemd voor de periode augustus tot en met
december 2014.
Argumenten:
De flexibele maatschappelijke opvang in Weert wordt door een aantal samenwerkende
paftners verzorgd: Zelfregiecentrum Weert, MetGGZ, MOVEOO, Vincent van Gogh en
Wonen Limburg. Voor de periode april tot en met juli 2Ot4 heeft u aan de stichting
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Behandeling uiterlijk in college

In te vullen door het B&W sectetariaat:
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Zelfregiecentra NL een subsidie verstrekt van €35.353,- als bijdrage in de kosten voor de
maatschappelijke opvang. Vervolgens heeft u een aanvullende subsidie aangevraagd bij
de centrumgemeente Venlo voor de periode augustus tot en met december 2014 van
€ 88.250,-. In zijn vergadering van 16 december jl. heeft het college van Venlo besloten
deze aanvullende subsidie te verlenen. Daarom wordt nu voorgesteld om een aanvullende
subsidie te verlenen aan de stichting Zelfregiecentra NL voor de periode augustus tot en
met december 2OI4 van maximaal€ 54.570,-. Het bedrag is gebaseerd op de kosten voor
6 bedden-voor-de-nacht. Zie hiervoor de eerder door uw college vastgestelde
voortgangsrapportage (jul i 20 14).
Kanttekeninoen:
De o.reise kbsten voor de flexibele maatschappelijke opvang bestaan grotendeels uit de
begeleiding van daklozen via een trajectbed en worden door de samenwerkende partners
doór middèl van een verzamelfactuur bij de gemeente Weeft in rekening gebracht. Deze
kosten zijn geraamd op maximaal € 26.580,-. Deze factuur wordt in januari 2015
verwacht. Vérvolgens kan de gemeente Weert dan tijdig de vaststelling van de subsidie
2014 aanvragen bij centrumgemeente Venlo (uiterlijk 1 april 2015).

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinqspost :

7

t4.OO.OL (verslavingszorg en preventie)

Beschikbaar bedrag:

Oe regnrtiere maatsthappelijke opvang vindt plaats vanuit centrumgemeente Venlo, in de

begroting van Weeft zijn daarom géén lasten en baten geraamd Omdat wij in 2014
"añders" invulling geven aan de opvang ontvangen wij van de gemeente Venlo een
subsidie van € 38.757,45 en € 88.250,-. Tegenover beide subsidie-ontvangsten worden
kosten gemaakt / verwacht tot maximaal eenzelfde bedrag. In de 2e rappoftage 20t4 zijn
zowel dé lasten als de baten op voornoemd grootboeknummer opgevoerd tot een bedrag
van € 127.008,-.

COM M U NICATIE/

PARTICIPATI

E

Voor wie is dit advies van belang?:
.! Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere ipecificatie: Indien u besluit als voorgesteld, ontvangt de aanvrager bijgevoegde
subsidiebeschikking.

*

TILS-lijst

Nadere specificatie:

*

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
J. Verheesen (beleidsadviseur financiën)
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Extern:

Stichting Zelfregiecentra NL, gemeente Venlo
BIJLAGEN
Openbaar:

concept-beschikking stichting Zelfregíecentra NL
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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