COMMISSIE BURGERS
AGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

21 november 2016
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 11 november 2016.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2016

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 5-10-2016, Inspectie van het Onderwijs: Landelijk Rapport toezicht en
handhaving kinderopvang 2015

4.

Inrichting, aansturing en operationalisering van het lokale gebiedsteam
(informerend, met presentatie)
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: p.baudoin@asten.nl)

5.

Privatisering verenigingsgebouw HCAS (adviserend)
(Portefeuillehouder: de heer J. van Bussel, info: g.lomans@asten.nl)

6.

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 (adviserend)
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

7.

Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG (adviserend)
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl)

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peel 6.1, Atlant)

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo ontwikkelingen in het leerplichtverzuim (toez.18-05-’16)
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)
b. Memo Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim
(Portefeuillehouder: de heer J.Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl)

c. Memo Leerlingenvervoer en Taalklas 2016
(Portefeuillehouder: de heer J. Huijsmans, info: p.vandekruijs@asten.nl)

d. Lijst van toezeggingen
10.

Rondvraag en sluiting

concept

COMMISSIE BURGERS
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Burgers op 10 oktober 2016 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter

M.H.J. Vankan

De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden

F.C. van Helmond
J.P.E. Bankers
P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
L.J. Drost, A. Urlings
A.J. Koopman, G.M. Koomen–Driessen
A.W. van Egmond
wethouder J.C.M. Huijsmans (JH)

Ambtelijke ondersteuning

L. Ceelen-Nijssen

De griffier
Afwezig m.k.:

M.B.W. van Erp-Sonnemans
N. Hagelaar-Koppens, J. Bazuin

----Nr.

Onderwerp

Besluit

Spreekrecht

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie Leefbaar Asten.

2.

Verslag van de openbare vergadering
van 12 september 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
-Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en
Toerisme en Recreatie 2017
(adviserend)

-

4.

(PH: Huijsmans, info: m.manders@asten.nl)

5.

Gemeenschappelijke regeling
Peelgemeenten (adviserend)
(PH: Huijsmans, info: p.vandekruijs@asten.nl)

6.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen:
(GGD, Peel 6.1, Atlant).

De commissie:
a.
adviseert in meerderheid positief, de fractie
D66-HvA beperkt zich tot wensen en
bedenkingen
b.
stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad*
De commissie:
a.
adviseert unaniem positief
b.
stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad
Er zijn geen onderwerpen aan de orde gesteld.

Burgers
d.d. 10 oktober 2016
7.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a.
Memo monitoring tarieven Schop
(toezegging 7-7-2015);

Voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde
gesteld:
a.LA, PGA/PvdA, D66-HvA; reactie JH*

(PH: van Bussel, info:
g.lomans@asten.nl)

b.

Rapport Volksgezondheid
Toekomst Verkenning
“gezondheid verbindt in de
gemeente Asten”, GGD 31-82016;
(PH: Huijsmans, info:
j.vandenbogaart@asten.nl)

c.

Rapport Veehouderij en
gezondheid omwonenden, RIVM
5-7-2016;

b. LA, D66-HvA; reactie JH*

c. LA, PGA/PvdA, D66-HvA; reactie JH

(PH: Huijsmans, info:
jori.meulendijks@asten.nl)

d.
8.

Lijst van toezeggingen

Rondvraag en sluiting

Aan de orde is gesteld:
Onderhoud/schoonmaak beeld Campanula
(LA; reactie JH)*

Einde vergadering 20:50 uur.

*4
*7a
*7b

*8

Toezegging
De cie ontvangt het herziene convenant
dorpsraden
Er wordt aanvullende informatie gegeven
over monitoring tarieven De Schop
De cie wordt geïnformeerd over
actiepunten bij Rapport Volksgezondheid
Toekomst Verkenning
Verzoek om onderhoud/schoonmaak
beeld Campanula wordt doorgeleid in
organisatie

PH
JH

Afd
R&O

Afdoening
Planning oktober 2016

JvB

PUB

Planning oktober 2016

JH

R&O

Nog in te plannen

JH

PUB

Rechtstreeks

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht

GEMEENTE ASTEN

Gemeente Asten
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 290
5720 AG ASTEN

- 5 OKT 2016
nr.;

Locatie Utrecht
Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088 669 6000
F 088 669 6050
www.onderwijsinspectie.nl

Afd
Onze referentie
4925742
U w referentie

Datum
Betreft

4 oktober 2016
Aanbieding 'Landelijk Rapport toezicht en handhaving
kinderopvang 2 0 1 5 '

Bijlage(n)

Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij breng ik u op de hoogte van de openbaarmaking van het 'Landelijk Rapport
toezicht en handhaving kinderopvang 2015' en bijlage bij dit rapport de
rapportage 'Niet handhaven, verklaarbaar?'.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze rapportages
3 oktober jl. naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
Het eerste rapport beschrijft hoe gemeenten in 2015 het toezicht op en de
handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen hebben
uitgevoerd. Net als vorig jaar brengt de inspectie in deze rapportage ook
beleidszaken in beeld. Het gaat om informatie die van belang kan zijn bij de
(verdere) verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang.
Het tweede rapport is de uitkomst van het thema-onderzoek naar de beslissing
niet te handhaven door gemeenten dat de Inspectie van het Onderwijs mede op
uw verzoek heeft uitgevoerd.
U kunt het rapport downloaden op de website van de Inspectie van het Onderwijs;
www.onderwiisinspectie.nl. Klik op de hoofdpagina door naar Actueel.
Hoogachtend,

dr. Arnold Jonk
hoofdinspecteur primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
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COMMISSIEVOORSTEL Informerend
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008441
Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 21 november 2016

Agendanummer :

4

Onderwerp:

Informatie over de inrichting, aansturing en
operationalisering van het lokale gebiedsteam met
betrekking tot Wmo, Jeugdzorg, Inkomensondersteuning,
Schuldhulpverlening, Participatie en LeefbaarheidVeiligheid in de samenwerking tussen de gemeenten
Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Opsteller:

De heer P. Baudoin, team Samenleving

Portefeuillehouder:

de heer J. Huijsmans

Datum:

9 november 2016

Voorstel:

Kennis nemen van informatie over de inrichting,
aansturing en operationalisering van het lokale
gebiedsteam.

Presentatie:

Ja

Samenvatting
In het bedrijfsplan Peelgemeenten is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de inrichting en aansturing van de lokale gebiedsteams. De bovenlokale
Peelorganisatie ondersteunt de lokale gebiedsteams bij het uitvoeren van de
dienstverlening. Om een betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening te realiseren is
het van belang dat de bovenlokale uitvoering naadloos aansluit op de dienstverlening van
de lokale gebiedsteams. Om dat mogelijk te maken is door het bedrijfsbureau
Peelgemeenten een checklist gemaakt die door de gemeenten gehanteerd wordt voor het
inrichten van de lokale gebiedsteams. In deze checklist zitten naast operationele
aandachtspunten ook kaders en uitgangspunten om de aansluiting tussen lokaal en
bovenlokaal te waarborgen.
In het Project- en activiteitenplan inrichting integraal gebiedsteam Asten zijn de
activiteiten en resultaten benoemd van de bouwfase van het lokaal gebiedsteam Asten.
De resultaten en de afspraken uit de bouwfase dienen goed vastgelegd en
gecommuniceerd te worden, reden waarom wij deze opnemen in een lokaal
afsprakenboek.
Doelen van dit afsprakenboek zijn:
•
•
•
•

De inrichting en aansturing van het integraal gebiedsteam Asten en de
convenantpartners in het Sociaal netwerk Asten helder in beeld te brengen.
De afspraken die in de bouwfase zijn gemaakt voor alle samenwerkende partijen in
het gebiedsteam te benoemen, te communiceren, aan te passen wanneer nodig en te
onderhouden.
Te waarborgen dat de aansluiting (heen en terug) van de afspraken tussen lokaal en
bovenlokaal is geregeld.
Te zorgen dat de dienstverlening met ingang van 1-1-2017 wordt gecontinueerd.

De inhoud van de presentatie in uw vergadering van 21 november 2016 bestaat uit de
volgende hoofdstukken:
1. Inrichting en aansturing van het integraal gebiedsteam
2. Inrichting en inbreng van het Sociaal Netwerk Asten
3. Overleg en communicatie (bestuurlijk, team, ontwikkeltafel)
4. Toegang (instroom klantvragen)
5. Bereikbaarheid
6. Sturing en organisatie
7. Processen en instrumenten
8. ICT
9. Monitoren dienstverlening
10. Beleid
11. Juridisch
12. Financiën
13. Voorlichting en communicatie
14. Cliëntenparticipatie

p.baudoin@asten.nl
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RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/018544

AGENDANUMMER: 5
COMMISSIE Burgers op 21 november 2016
Onderwerp:

Privatisering verenigingsgebouw HCAS

Bijlage(n):

1

Vergadering
van:
13 december
2016

Agendanummer:

p.h.:

16.12.

JvB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
In 2008 is een eerste begin gemaakt met de privatisering van gemeentelijke gebouwen. In de
afgelopen jaren zijn die privatiseringsoperaties met een aantal buitensportverenigingen, enkele
jeugdverenigingen en Kans Plus succesvol afgerond. Alleen met Klimop en HCAS werd tot op heden
geen overeenstemming bereikt.
Met beide verenigingen is het overleg gaande en het overleg met Klimop wordt in de komende
maanden voortgezet. Met HCAS is de voorbije periode intensief overleg gevoerd. Dat heeft geleid
tot een principeakkoord. In dit voorstel wordt u nader geïnformeerd over het proces van overleg,
de inhoud van het principeakkoord en de financiële gevolgen van dat akkoord.

Beslispunten
Wij stellen u voor om in te stemmen met het bereikte akkoord met HCAS en een extra
gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen van € 60.000,=.
Deze extra bijdrage is noodzakelijk om het verenigingsgebouw te renoveren/verbouwen en
daarmee de voorwaarden te scheppen voor privatisering middels eigendomsoverdracht
(Overeenkomst Recht van Opstal).
De totale renovatie-/verbouwingskosten zijn in overleg en op basis van de van toepassing zijnde
norm (50% van de bouwkosten en 100% van de installatietechnische kosten) bepaald op
€ 170.000,=.
Daarvan is in totaal € 110.000,= gedekt door:
- € 85.000,= reserve aanpassing sportgebouw HCAS gemeentebegroting;
- € 17.000,= eenmalige bijdrage gemeente Someren;
- € 8.000,= restant onderhoudsreserve HCAS;
Er is dus nog € 60.000,= nodig om de financiering rond te krijgen.
Dekking kan geschieden uit de reserve eenmalige bestedingen.

Inleiding
In de voorbije jaren heeft er veelvuldig overleg met HCAS over de privatisering van haar
verenigingsgebouw plaats gevonden. Nadat aanvankelijk overeenstemming bereikt leek te zijn, liet
HCAS weten niet te willen privatiseren op basis van de door de gemeente vastgestelde
uitgangspunten en randvoorwaarden. De discussie daarover heeft geleid tot een heldere uitspraak
van de Commissie Burgers (maart 2016) waarbij nog eens expliciet is aangegeven, dat de eerder

160021312*

geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op de
privatisering van de accommodatie van HCAS maar dat nader overleg gewenst was over:
- het renovatieplan met bijbehorend budget als gevolg van een substantiële groei van het aantal
leden en teams;
- de financiële inbreng van HCAS uit de nog aanwezige onderhoudsreserve van de vereniging.
In de afgelopen periode is er constructief overleg gevoerd met HCAS.
Een nieuwe, zorgvuldige schouwing van het verenigingsgebouw is de basis geweest voor het
hernieuwde overleg. Vervolgens is bij het opstellen van het renovatie-/verbouwplan rekening
gehouden met de toename van het aantal leden en teams. Op basis van de ontwikkelde
bouwschetsen met bijbehorende begrotingen voor zowel de bouwkundige- als de
installatietechnische maatregelen, is bij HCAS het idee ontstaan om te gaan voor renovatie in
combinatie met verbouwing. Die combinatie biedt HCAS een langjarige garantie voor beperkte
onderhouds- en exploitatiekosten.
Op vrijdag 14 oktober 2016 heeft een finaal bestuurlijk overleg plaats gehad. Tijdens dit overleg is,
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Asten en de ledenvergadering van
HCAS, overeenstemming bereikt over de inhoudelijke en financiële aspecten van de privatisering.
- HCAS gaat akkoord met de privatisering van het verenigingsgebouw middels een
Overeenkomst Recht van Opstal;
- De renovatie-/verbouwkosten worden bepaald op € 170.000,=. Het gemeentelijk aandeel in
de kosten is berekend op € 162.000,=. HCAS brengt € 8.000,= in uit de nog resterende
middelen voor onderhoud. Desgewenst kan HCAS het renovatie-/verbouwingsplan
aanpassen of uitbreiden. Voorwaarde is dat het gerenoveerde/ verbouwde
verenigingsgebouw voldoet aan alle vereisten en de meerkosten volledig voor rekening zijn
van HCAS;
- Een aantal bijkomende werkzaamheden als gevolg van de renovatie/verbouwing zal in
overleg worden opgepakt en gefinancierd door de gemeente. Het gaat hierbij o.a. om
vervanging van (een gedeelte van het) hekwerk en entreepoorten, het tijdelijk verplaatsen
van de beregeningsinstallatie en het veranderen van de elektrische installatie (vervangen
trafo door een reguliere grootverbruik aansluiting). De kosten daarvan kunnen worden
gedekt uit de onderhoudsvoorziening sportvelden ’t Root.
Op maandag 17 oktober jl. heeft de ledenvergadering van HCAS een positief besluit genomen.

Wat willen we bereiken
Met de privatisering van de verenigingsgebouwen van de buitensportverenigingen wordt in zijn
algemeenheid beoogd de overheidsbemoeienis terug te dringen, de verenigingen meer
verantwoordelijkheid te geven en een kostenbesparing voor de gemeente Asten te realiseren. Die
kostenbesparingen zijn inmiddels verwerkt in de gemeentebegroting.

Wat gaan we daarvoor doen
Om de privatisering van de verenigingsgebouwen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat ze
voldoen aan alle bouwkundige en installatietechnische eisen en voldoende capaciteit bieden. Het
verenigingsgebouw van HCAS voldoet niet en dient daarom ingrijpend gerenoveerd/verbouwd te
worden.

Mogelijke alternatieven
n.v.t.

Risico’s
Er is geen sprake van risico’s. Allereerst zal de privatisering middels het aangaan van een
Overeenkomst Recht van Opstal met HCAS worden geborgd. Vervolgens zullen aan de hand van de
vorderingen van de renovatie/verbouwing, de beschikbare gemeentelijke middelen aan HCAS
worden overgemaakt.
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Communicatie
De communicatie met het bestuur van HCAS zal in de komende maanden wordt voortgezet totdat
de privatisering volledig is afgerond.

Wat mag het kosten
De renovatie-/verbouwingskosten worden geraamd op € 170.000,=.
Van dat bedrag is € 110.000,= gedekt:
- € 85.000,= reserve aanpassing sportgebouw HCAS gemeentebegroting;
- € 17.000,= eenmalige bijdrage gemeente Someren;
- € 8.000,= restant onderhoudsreserve HCAS;
Er dient dus nog een extra krediet van € 60.000,= beschikbaar gesteld te worden.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
n.v.t.

g.lomans@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Privatisering verenigingsgebouw HCAS

Dagtekening:

13 december 2016

Agendanummer:

16.12.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober
2016 met zaaknummer AST/2016/018544;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 21 november 2016;

besluit:

in te stemmen met privatisering van het verenigingsgebouw van HCAS middels het
aangaan van een overeenkomst Recht van Opstal en een extra bijdrage beschikbaar te
stellen van € 60.000,= ten behoeve van de renovatie/verbouwing van het
verenigingsgebouw.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
13 december 2016.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/020784

AGENDANUMMER: 6
COMMISSIE Burgers op 21 november 2016
Onderwerp:
Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente
Asten 2018-2020

Bijlage(n):

4

Vergadering
van:
13 december
2016

Agendanummer:

p.h.:

16.12.

JH

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Voor u ligt het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-20201’. Het
subsidiebeleid geeft de richting aan waarmee de gemeente in de periode 2018-2020
subsidie wil verstrekken op het gebied van Welzijn en Participatie.
Het subsidiebeleid bestaat uit een beleidskader, de ‘Algemene subsidieverordening
gemeente Asten 2017’, de ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente
Asten 2017’ en een jaarlijks subsidieprogramma.
Het vaststellen van het subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening is een
bevoegdheid van de gemeenteraad. De uitwerking van de algemene subsidieverordening
in de deelverordening – ook wel aangeduid als nadere regels – is een bevoegdheid van
het college. Het college kan overgaan tot vaststelling van de deelverordening nadat uw
raad heeft ingestemd met de algemene subsidieverordening in de raadsvergadering van
13 december 2016.
Beslispunten
Uw raad wordt verzocht het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 20182020’ en de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’ vast te stellen.
De ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017’ wordt uw
raad ter kennisname aangeboden.
Uw raad wordt verzocht akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een structureel
bedrag van € 20.000,= ten behoeve van de incidentele participatiesubsidie.
o Voor 2018 wordt het bedrag van € 20.000,= gedekt uit de reserve
eenmalige bestedingen.
o Vanaf 2019 en verdere jaren zal het bedrag van € 20.000,= gedekt worden
uit de budgetten sociaal domein, onder voorwaarde dat hiervoor voldoende
ruimte aanwezig is. Wanneer er niet voldoende ruimte is binnen het sociaal
domein, zal voor 2019 en 2020 een aanvullend beroep gedaan worden op
de reserve eenmalige bestedingen.
o Mocht er in 2018 al voldoende ruimte vrij zijn binnen de budgetten van het
sociaal domein, dan zal het bedrag van € 20.000,= voor 2018 hier uit
gedekt worden.
Inleiding

1

Waar in de tekst staat ‘2018-2020’ wordt ‘2018 tot en met 2020’ bedoeld.

Totstandkoming subsidiebeleid
Bij de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid is het maatschappelijk veld en de
politiek betrokken geweest. Er zijn twee bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties
georganiseerd, met de professionele organisaties zijn gesprekken gevoerd en de
commissie Burgers heeft haar wensen en bedenkingen kunnen uiten aan de hand van
een aantal uitgangspunten.
De verzamelde informatie heeft als input gediend voor het ‘Subsidiebeleid Welzijn en
Participatie gemeente Asten 2018-2020’.
Participatiesamenleving
Het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020’ zet in op het
verankeren van de participatiegedachte in de Astense samenleving. Een zelfredzame
samenleving, waarbij er ook een vangnet is voor mensen die zichzelf niet (volledig)
kunnen redden. Daarbij is het belangrijk dat de rollen van de actoren in het veld duidelijk
zijn. Deze rollen worden uitgewerkt in het subsidiebeleid.
Incidentele participatiesubsidie
Vrijwilligersorganisaties worden gestimuleerd om naast hun eigen activiteiten als het
ware ‘naar buiten treden’ door het leveren van nieuwe en extra activiteiten gericht op de
participatiesamenleving. Daarnaast ziet de gemeente de komende jaren een grotere rol
weggelegd voor burgerinitiatieven gericht op de participatiesamenleving. Voor het
ontplooien van nieuwe en extra activiteiten door vrijwilligersorganisaties en burgers
wordt extra financiële ruimte vrijgemaakt in de vorm van een incidentele
participatiesubsidie.
Structurele en incidentele subsidievormen
De structurele subsidievormen blijven gehandhaafd. Bij de incidentele subsidievormen
verdwijnt de projectsubsidie Wmo. Het budget van de projectsubsidie Wmo wordt
overgeheveld naar de nieuwe subsidievorm incidentele participatiesubsidie. Het budget
voor activiteitensubsidie en subsidie voor kadervorming/deskundigheidsbevordering
wordt samengevoegd. De criteria voor incidentele subsidies zijn versoepeld en
transparanter gemaakt. Vanaf 2018 kunnen alleen nog vrijwilligersorganisaties een
beroep doen op een incidentele subsidie.
Vanaf 2017 wordt aan de professionele organisaties op basis van een beschikking een
subsidie verleend. De uitvoeringsovereenkomst komt te vervallen.
Algemene subsidieverordening en deelverordening
Voor het verstrekken van subsidie gelden verschillende regels. Deze regels zijn
opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’. Deze vervangt
de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013’.
De algemene subsidieverordening is ten opzichte van vorige subsidieperiode op
verschillende punten gewijzigd. De Algemene subsidieverordening uit 2013 werd wel
aangeduid als ‘algemene’ subsidieverordening, maar was sterk gericht op het
beleidsterrein welzijn en zorg. De nieuwe algemene subsidieverordening wordt zoveel
mogelijk algemeen gehouden. De bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op het
gebied welzijn en zorg worden uit de verordening gehaald en ondergebracht in een
‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017’, waarin de
specifieke regels voor dit beleidsterrein nader worden uitgewerkt. Voor de overige
beleidsterreinen verandert er niets. De bovengenoemde opzet – algemene
subsidieverordening met nadere uitwerking in een deelverordening – wordt aanbevolen
door de VNG.
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De subsidieverordening is ook voor de overige bepalingen waar mogelijk en noodzakelijk
in overeenstemming gebracht met de modelverordening van de VNG. Conform het model
zijn er bijvoorbeeld enkele bepalingen toegevoegd die ervoor zorgen dat de
subsidieverordening ‘staatssteunproof’ is.
Financiën
• In de beleidsperiode 2018-2020 wordt geen nieuwe bezuinigingsopdracht
opgelegd aan vrijwilligersorganisaties die een structurele subsidie van de
gemeente ontvangen.
• Het budget voor incidentele participatiesubsidie bedraagt € 40.000,=.
Vanuit het budget projectsubsidie Wmo wordt € 20.000,= overgeheveld.
Daarmee komt het budget projectsubsidie Wmo te vervallen. Daarnaast wordt
structureel extra € 20.000,= beschikbaar gesteld.
• Voor de activiteitensubsidie en kadervorming/deskundigheidsbevordering
wordt een gezamenlijk budget beschikbaar gesteld van € 20.000,=. Dit is
gelijk aan de periode 2014-20172.

Subsidie
Activiteitensubsidie
Kadervorming/deskundigheidsbevordering
Incidentele participatiesubsidie
•

•

Budget

Budget

2018-2020

2014-2017

€ 20.000,=
€ 40.000,=

€ 10.078
€ 10.078
€ 20.000

Uw raad is bevoegd om voor bepaalde subsidies jaarlijks een subsidieplafond
vast te stellen. Het subsidieplafond is het budget, dat maximaal beschikbaar is
voor het verstrekken van subsidie en dat niet overschreden mag worden. Voor
alle incidentele subsidies geldt een subsidieplafond.
Eind 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden over de inzet van de professionele
welzijnsorganisaties in het sociaal domein over de jaren 2015-2017. Deze
evaluatie heeft mogelijk financiële gevolgen voor het subsidiejaar 2018 en
volgende.

Wat willen we bereiken
Het subsidiebeleid gaat uit van de volgende doelen:
• Een helder en eenvoudig kader.
• Subsidieverstrekking voor activiteiten die passen binnen de realisatie van de
maatschappelijke doelen en participatiegedachte van de gemeente.
• Subsidie als preventief en stimulerend middel inzetten om duurdere en zwaardere
vormen van ondersteuning te voorkomen of te verminderen.
• Ruimte vrijmaken voor samenwerking en innovatieve activiteiten.
Wat gaan we daarvoor doen
De participatieraad is gevraagd advies uit te brengen over het nieuwe subsidiebeleid. Het
advies treft u bijgaand aan.
Nadat uw raad het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020’ en
de verordeningen heeft vastgesteld zullen de organisaties hierover begin 2017 worden
geïnformeerd. Tevens worden zij geïnformeerd over het indienen van de
subsidieaanvraag voor de periode 2018-2020.

Mogelijke alternatieven
2

Waar in de tekst staat ‘2014-2017’ wordt ‘2014 tot en met 2017’ bedoeld.
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N.v.t.
Risico’s
Zie onder ‘Wat mag het kosten’.
Wat mag het kosten
• De structurele extra subsidie van € 20.000,= voor de incidentele participatiesubsidie
wordt als volgt gefinancierd:
o Voor 2018 wordt het bedrag van € 20.000,= gedekt uit de reserve
eenmalige bestedingen.
o Vanaf 2019 en verdere jaren zal het bedrag van € 20.000,= gedekt worden
uit de budgetten sociaal domein, onder voorwaarde dat hiervoor voldoende
ruimte aanwezig is. Wanneer er niet voldoende ruimte is binnen het sociaal
domein, zal voor 2019 en 2020 een aanvullend beroep gedaan worden op
de reserve eenmalige bestedingen.
o Mocht er in 2018 al voldoende ruimte vrij zijn binnen de budgetten van het
sociaal domein, dan zal het bedrag van € 20.000,= voor 2018 hier uit
gedekt worden.
• Vanuit het project Ambitie, Taken en Geld moet nog een bezuinigingsopdracht worden
gerealiseerd van structureel € 7.000,=. Deze bezuinigingsopdracht is in 2015 opgelegd
en moet vanaf 2018 worden gerealiseerd binnen de subsidies Wmo, welzijn en zorg.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
• Documentnr. 18551, Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten
2018-2020;
• Documentnr. 20874, Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017
inclusief toelichting;
• Documentnr. 20875, Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie 2017;
• Documentnr. 22090, Advies Participatieraad d.d. 27 oktober 2016.

s.hendriks@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Dagtekening:

Onderwerp:
Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten
2018-2020

13 december 2016

Agendanummer:

16.12.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober
2016 met zaaknummer AST/2016/020784;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 21 november 2016;

besluit:
1. Het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020’ vast te
stellen;
2. De ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’ vast te stellen, te
publiceren en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2017;
3. De ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013’ in te trekken per
1 januari 2017;
4. Een structureel bedrag van € 20.000,= beschikbaar te stellen ten behoeve van de
incidentele participatiesubsidie.
o Voor 2018 wordt het bedrag van € 20.000,= gedekt uit de reserve
eenmalige bestedingen.
o Vanaf 2019 en verdere jaren zal het bedrag van € 20.000,= gedekt worden
uit de budgetten sociaal domein, onder voorwaarde dat hiervoor voldoende
ruimte aanwezig is. Wanneer er niet voldoende ruimte is binnen het sociaal
domein, zal voor 2019 en 2020 een aanvullend beroep gedaan worden op
de reserve eenmalige bestedingen.
o Mocht er in 2018 al voldoende ruimte vrij zijn binnen de budgetten van het
sociaal domein, dan zal het bedrag van € 20.000,= voor 2018 hier uit
gedekt worden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
13 december 2016.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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____ Inleiding ____________________
Voor u ligt het subsidiebeleid Welzijn en Participatie in de gemeente Asten voor
de periode 2018-20201. Dit subsidiebeleid bouwt voort op de doelstelling en
uitgangspunten zoals geformuleerd in het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe
Stijl Gemeente Asten 2014-2016’2-3. Het geeft de richting aan waarmee de
gemeente in de periode 2018-2020 subsidie wil verstrekken mede gericht op het
verankeren van de participatiegedachte in de Astense samenleving.
In het nieuwe subsidiebeleid worden vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties uitgedaagd om nog meer over hun rol in de samenleving na te
denken. Met het subsidiebeleid wordt getracht een goed en samenhangend
aanbod van voorzieningen te creëren, waardoor iedere inwoner kansen krijgt om
mee te doen op een manier die bij hem of haar past.
Er is voor gekozen om de titel van het subsidiebeleid te wijzigen in ‘Welzijn en
Participatie’. Hiermee is het woord ‘Zorg’ uit de titel verdwenen. Deze nieuwe titel
sluit beter aan op de huidige tijdgeest en het nieuwe beleid.
Het nieuwe subsidiebeleid bestaat uit dit beleidskader, een algemene
subsidieverordening, een deelverordening en een jaarlijks subsidieprogramma.

1

Waar in de tekst staat ‘2018-2020’ wordt ‘2018 tot en met 2020’ bedoeld.
Waar in de tekst staat ‘2014-2016’ wordt ‘2014 tot en met 2016’ bedoeld.
3
2017 Is aangemerkt als overgangsjaar. Het subsidiebeleid 2014 tot en met 2016 is van
overeenkomstige toepassing verklaard.
2
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____ De participatiesamenleving ___________
Naar een participatiesamenleving
Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 en de drie
decentralisaties op het terrein van de Wmo (AWBZ), Jeugd en Participatie in 2015
is de samenleving de laatste jaren in een snel tempo veranderd. Groot
gedachtegoed bij deze veranderende samenleving is het zoveel mogelijk
faciliteren en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en
de zelfredzaamheid van de burgers. Steun is er alleen voor wie het niet zelf of in
eigen omgeving kan regelen en organiseren. Oftewel, het terugleggen van
verantwoordelijkheden bij de burgers, daar waar het kan en mag. Dit wordt ook
wel de participatiesamenleving genoemd.
De gemeente Asten ziet een zelfredzame samenleving, waarin individuen,
groepen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties zelf hun weg
weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren, activeren en ondersteunen. De
gemeente Asten neemt haar verantwoordelijkheid en biedt een vangnet voor
mensen die zichzelf niet (volledig) kunnen redden. Daarnaast biedt de gemeente
Asten voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de
lokale gemeenschap te versterken. Er wordt gestreefd naar een samenleving
waarin binnen het totale aanbod van vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties plaats is voor iedereen.
Doelstelling van de gemeente
De gemeente streeft naar een leefbare, veilige samenleving met een
basisniveau van voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang,
ontplooiing, ontmoeting en ontspanning. Uitgangspunt is een hoge mate van
eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties vormen samen het
aanbod en dragen actief bij aan het behouden en versterken van de sociale
cohesie. Hun activiteiten zijn gericht op preventie, zelfredzaamheid en
participatie van inwoners van Asten, zodat iedereen kan meedoen aan de
samenleving.
In de periode 2014-2017 is in de gemeente Asten hard gewerkt om de
ontwikkeling van de participatiesamenleving vorm te geven. Op verschillende
manieren is getracht de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en
zelfredzaamheid van burgers, vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties te vergroten. Daarbij hebben het Lokaal Sociaal Netwerk Asten en
het Steunpunt Guidoasten een rol gespeeld. De inzet van structurele en
incidentele subsidies maakte het mogelijk om bepaalde activiteiten uit te voeren.
Dat de participatiesamenleving niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is
moge duidelijk zijn. De gemeente kan dit ook niet alleen, maar hiervoor is juist
de hulp nodig van de burgers, vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties. Het streven is om de burger zo lang mogelijk te laten participeren in
de Astense samenleving. De periode 2018-2020 zal gebruikt worden om de
participatiesamenleving verder te verankeren in de gemeente Asten.
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Rollen veranderen
Doordat de samenleving verandert, veranderen ook de rollen van de actoren in
die samenleving. In de periode 2014-2017 is in Asten een voorzichtige eerste
stap gezet naar die veranderende rollen van de gemeente,
vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en burgers. In de periode
2018-2020 zal hier verder vorm aan worden gegeven. Daarbij geldt de volgende
rolverdeling.
Wie

Gemeente

Vrijwilligersorganisaties

Professionele
organisaties

Burgers

Rol
De gemeente voert regie op ‘het laten ontstaan’ van
initiatieven en heeft daarnaast een ondersteunende en faciliterende rol.
Initiatieven zullen van organisaties en burgers zelf
moeten komen.
Vrijwilligersorganisaties worden gestimuleerd om
naast hun eigen activiteiten als het ware ‘naar buiten
te treden’ door het leveren van nieuwe en extra
activiteiten gericht op de participatiesamenleving. Dit
kan heel divers zijn. Hierbij kan gedacht worden aan:
activiteiten toegankelijk maken voor mensen met een
beperking of het organiseren van een ouderavond
over opvoeding.
Aansturing door professionals; professionele
organisaties moeten meer gaan ondersteunen en
faciliteren in plaats van zelf alle activiteiten
uitvoeren.
Ontplooien van initiatieven gericht op de
participatiesamenleving door en voor burgers.
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____ Uitgangspunten subsidiebeleid _________
Subsidie als middel
De gemeente verstrekt subsidie om bepaalde maatschappelijke doelen te
realiseren. Deze doelen komen voort uit verschillende beleidsnota’s zoals;
Beleidsplan Wmo, Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein en Nota Integraal
Jeugdbeleid. Naast het realiseren van de beleidsdoelen uit deze nota’s en
plannen, is het subsidiebeleid zo ingericht dat de participatiegedachte zich verder
kan verstevigen in de Astense samenleving. Het verlenen van subsidie is een
uitgelezen middel om bij te dragen aan de invulling van deze ontwikkeling en
gedachtegoed.
Doelen
Het nieuwe subsidiebeleid gaat uit van de volgende doelen:
• Een helder en eenvoudig kader.
• Subsidieverstrekking voor activiteiten die passen binnen de realisatie van de
maatschappelijke doelen en participatiegedachte van de gemeente.
• Subsidie als preventief en stimulerend middel inzetten om duurdere en
zwaardere vormen van ondersteuning te voorkomen of te verminderen.
• Ruimte vrijmaken voor samenwerking en innovatieve activiteiten.
Heldere uitgangspunten, deregulering en eenvoudige procedures zijn essentieel
voor vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die een subsidie
aanvragen. Hierbij gaat het o.a. om het beschikbaar stellen van relevante
informatie door de gemeente, formuleren van duidelijke criteria voor incidentele
subsidies, vergemakkelijken van de aanvraag van een incidentele subsidie en het
stroomlijnen en terugdringen van de verantwoordingslast. In de periode 20182020 zal het mogelijk zijn om een incidentele subsidie digitaal aan te vragen. Ook
zal, daar waar gewenst, de communicatie tussen de gemeente en
subsidieaanvrager via de mail gaan lopen, zo kan bijv. het subsidieprogramma via
de mail worden verstuurd. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening te
verbeteren en de regeldruk te verminderen.
Reikwijdte nieuw subsidiebeleid
De gemeentelijke subsidieverlening kenmerkt zich door een grote diversiteit en
omvang. Het is daarom noodzakelijk om de reikwijdte van dit nieuwe
subsidiebeleid aan te geven.
Zoals al eerder aangegeven verleent de gemeente niet zomaar subsidie. Met het
verlenen van subsidie wil de gemeente bepaalde maatschappelijke doelen
bereiken. Het moet helder zijn voor welke beleidsterreinen, in het kader van dit
subsidiebeleid, de gemeente subsidie wil verlenen.
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De gemeente verwacht dat de Astense vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties aan de hieronder genoemde beleidsterreinen een bijdrage leveren:
• Maatschappelijke participatie en leefbaarheid;
• Sport4;
• Cultuureducatie en amateurkunst5;
• Zorg6;
• Educatie en onderwijs;
• Natuur en milieu;
• Verkeer en vervoer.
Ook moet duidelijk zijn voor welke activiteiten de gemeente subsidie wil verlenen.
Daarbij staat voorop dat er een aantoonbare relatie moet zijn tussen de te
subsidiëren activiteit en de bijdrage die deze levert aan de realisatie van de
maatschappelijke doelen en de participatiesamenleving. Om dit duidelijk te
maken wordt gebruik gemaakt van onderstaande piramide.

De brede basis van deze piramide bestaat uit dat wat mensen al dan niet in
georganiseerd verband met en voor elkaar doen: activiteiten in het lokale veld
van informele zorg en hulpverlening en het verenigingsleven.
De lagen daarboven bestaan uit activiteiten/diensten die door professionals
worden uitgevoerd, met als toevoeging, hoe hoger in de piramide hoe
specialistischer de activiteit/dienst. De laag van de algemene en collectieve
voorzieningen is een lokale aangelegenheid. Deze activiteiten/diensten zijn lokaal
toegankelijk en worden met lokale middelen (subsidie) gefinancierd.
De maatwerkvoorzieningen en specialistische vormen van zorg worden regionaal
ingekocht, wel zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. De financiering van deze
activiteiten/diensten valt buiten dit beleidskader.

4
5
6

Met uitzondering van cafésport-, hobby- en gezelschapsverenigingen.
Met uitzondering van kerkelijke en religieuze organisaties.
Waaronder ook gezondheidsbevordering.
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Vrijwilligersorganisaties
De vrijwilligersorganisaties in Asten vormen de onderste laag van de piramide. Zij
voeren activiteiten uit die bijdragen aan een basisniveau van voorzieningen in de
gemeente Asten. Zij kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie.
Met deze jaarlijkse subsidie stelt de gemeente de vrijwilligersorganisaties in staat
om hun basisaanbod aan activiteiten in stand te houden. Daarnaast kunnen de
vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een aanvullende incidentele
subsidie, indien zij naast hun eigen basisaanbod als het ware ‘naar buiten treden’
door het leveren van nieuwe en extra activiteiten gericht op de
participatiesamenleving. Daarbij dient men er rekening mee te houden dat niet
iedere vrijwilligersorganisatie in staat is om deze extra activiteit(en) te leveren.
Hier zal een juiste balans moeten worden gevonden. Initiatieven zullen vanuit
vrijwilligersorganisaties zelf gevoed moeten worden. Verder blijft de mogelijkheid
bestaan voor vrijwilligersorganisaties om een incidentele activiteitensubsidie of
subsidie voor deskundigheidsbevordering aan te vragen.
Aandacht voor vrijwilligerswerk
De vrijwilliger speelt een grote en belangrijke rol in de Astense samenleving. Als
gevolg van de veranderingen in de samenleving kan het zijn dat een andere inzet
van de vrijwilliger wordt verwacht. Aandacht voor het vrijwilligerswerk in de
periode 2018-2020 is van belang om vrijwilligers te vinden, te binden en te
ondersteunen. Vooral het vinden van nieuwe vrijwilligers is moeilijk, dit kwam
ook veelvuldig naar voren tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligersorganisaties
op 5 april 2016.
Samen met de vrijwilligerscentrale van Onis Welzijn zal worden bekeken waar de
behoeften aan ondersteuning liggen als gevolg van de veranderende
samenleving.
Professionele organisaties
Professionele organisaties konden tot en met 2016 in aanmerking komen voor
een budgetsubsidie onder voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst werd
gesloten. In de uitvoeringsovereenkomst werden de maatschappelijke effecten
benoemd en de activiteiten beschreven die werden geleverd. Helaas bleek de
uitvoeringsovereenkomst in de praktijk niet goed te functioneren. Enerzijds was
het niet mogelijk om met iedere professionele organisatie een
uitvoeringsovereenkomst te sluiten anderzijds was de uitvoeringsovereenkomst
kwetsbaar omdat deze neigde naar een overheidsopdracht in de zin van de
Aanbestedingswet.
Vanaf 2017 wordt aan de professionele organisaties op basis van een beschikking
een subsidie verleend. Daartoe dienen de professionele organisaties jaarlijks een
subsidieaanvraag in, onder meer voorzien van een financiële specificatie
aangaande de uit te voeren activiteiten. Alleen die activiteiten komen in
aanmerking voor subsidie die vallen binnen de laag van de algemene en
collectieve voorzieningen (zie piramide). In de subsidiebeschikking wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de structurele meerjarensubsidie en
maatwerksubsidie die jaarlijks worden bezien. In de subsidieaanvraag mogen de
professionele organisaties bij het onderdeel maatwerksubsidie een zogenaamde
‘vrije ruimte’ opnemen. Deze vrije ruimte is bedoeld voor flexibiliteit en innovatie.
De gekozen werkwijze heeft als consequentie dat de professionele organisaties
uitgesloten worden van de incidentele subsidies. De professionele organisaties
zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de geleverde
prestaties.
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Rol van de burger
De gemeente ziet de komende jaren een grotere rol weggelegd voor
burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
de participatiesamenleving. Onder burgerinitiatieven verstaan we een initiatief
van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van
anderen of de samenleving7. Initiatieven van één burger of groepjes burgers die
de handen in een slaan. Burgers die samen zorgen voor de leefbaarheid in de
buurt en wijk.
Burgerinitiatieven zijn interessant voor de gemeente omdat deze o.a.:
•
De eigen verantwoordelijkheid van burgers stimuleren.
•
De betrokkenheid van burgers bij de eigen buurt/wijk stimuleren.
•
De sociale cohesie en integratie bevorderen.
•
Bijdragen aan grotere burgertevredenheid.
•
De kloof tussen burger en overheid verkleinen.
Veel initiatiefnemers hebben bij de ontwikkeling van hun initiatief behoefte aan
ondersteuning en kloppen bij de gemeente aan. Belangrijke
ondersteuningsbehoeften zijn o.a.:
•
Inschatten of een idee haalbaar is.
•
Nagaan of het juridisch is toegestaan.
•
Schrijven van het plan/subsidieverzoek.
•
Financiering krijgen.
•
Inrichten van een netwerk.
•
Uitzetten in de wijk/buurt’.
•
Communicatie/publiciteit.
De rol van de gemeente bij burgerinitiatieven is zowel gericht op regievoering van
‘het laten ontstaan’ van initiatieven als op ondersteuning en facilitering. In het
nieuwe subsidiebeleid is het mogelijk om voor burgerinitiatieven een incidentele
subsidie aan te vragen.

7

De definitie komt uit de uitgave ‘Help een burgerinitiatief!, Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Directie Openbaar Bestuur en Democratie en Cluster Democratie en Burgerschap, november 2010.

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie 2018-2020

8

____ Soorten subsidie ________________
De gemeente maakt onderscheid tussen twee soorten subsidie, namelijk
structurele en incidentele subsidie.
Onderstaand wordt schematisch weergegeven welke subsidie onder de structurele
– en welke onder de incidentele subsidie valt. Om duidelijk aan te geven waar de
verschillen zitten tussen het huidige subsidiebeleid en het nieuwe subsidiebeleid
zijn twee schema’s opgenomen.
Huidige situatie
Structureel

Incidenteel

Budgetsubsidie

Activiteitensubsidie

Doelgroepsubsidie

Kadervorming/deskundigheidsbevordering

Participatiesubsidie

Projectsubsidie Wmo

Accommodatiesubsidie
Schematische weergave subsidies periode 2014-2017

Nieuwe situatie
Structureel

Incidenteel

Budgetsubsidie

Activiteitensubsidie

Doelgroepsubsidie

Kadervorming/deskundigheidsbevordering

Participatiesubsidie

Incidentele participatiesubsidie

Accommodatiesubsidie
Schematische weergave subsidies periode 2018-2020

Structurele subsidie
De structurele subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een
vrijwillige- of professionele organisatie en wordt voor een periode van maximaal 4
jaar toegekend. De subsidie wordt jaarlijks ingevolge de begroting verstrekt. De
organisaties die een structurele subsidie ontvangen worden opgenomen in het
jaarlijkse subsidieprogramma.
De structurele subsidievormen blijven gehandhaafd (zie bovenstaand schema).
Bij de doelgroepsubsidie worden doelgroepen benoemd die speciale aandacht
behoeven. Voor de periode 2018-2020 zijn dit de volgende doelgroepen:
•
Jeugd tot en met 18 jaar.
•
Mensen met een beperking.
•
Mensen in achterstandsituaties.
•
Kwetsbare ouderen.
Dit zijn overigens dezelfde doelgroepen als in de subsidieperiode 2014-2017.
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven voor welke structurele
subsidie de professionele – en vrijwilligersorganisaties in aanmerking kunnen
komen.
Subsidie

Organisatie

Budgetsubsidie

Professionele organisatie

Doelgroepsubsidie

Vrijwilligersorganisatie

Participatiesubsidie

Vrijwilligersorganisatie

Accommodatiesubsidie

Vrijwilligers- en professionele organisaties

Incidentele subsidie
Bij de incidentele subsidies worden, ten opzichte van de subsidieperiode 20142017, de volgende veranderingen doorgevoerd:
•
Vanaf 2018 kunnen alleen nog vrijwilligersorganisaties een beroep doen op
een incidentele subsidie.
•
Het budget voor activiteitensubsidie en subsidie voor
kadervorming/deskundigheidsbevordering wordt samengevoegd. De criteria
zijn versoepeld en transparanter gemaakt. De termijn dat een aanvraag
tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteit moet worden ingediend is
vervallen. Het wordt mogelijk om een subsidie digitaal aan te vragen. Dit
geldt overigens voor alle hier genoemde incidentele subsidies.
•
De projectsubsidie Wmo verdwijnt. Het budget wordt overgeheveld naar de
incidentele participatiesubsidie. De incidentele participatiesubsidie is bedoeld
om vrijwilligersorganisaties te stimuleren nieuwe en extra activiteiten te
ontplooien, boven op hun basisaanbod, gericht op de participatiesamenleving.
De subsidie kan verstrekt worden voor het organiseren van een activiteit of
het opstarten van een project.
•
De incidentele participatiesubsidie is ook bedoeld voor burgerinitiatieven.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een structurele – en/of
incidentele subsidie staan vermeld in de ‘Algemene subsidieverordening
gemeente Asten 2017’ en ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie
gemeente Asten 2017’.
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____ Innovatie en samenwerking __________
De gemeente wil met de incidentele participatiesubsidie de
vrijwilligersorganisaties en burgers uitdagen en prikkelen om met nieuwe en extra
activiteiten te komen. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de kansen die de
inwoners van Asten krijgen om gedurende de hele levensloop mee te doen naar
vermogen en talent. Met het verlenen van subsidie wordt getracht een
vernieuwing, verbreding en/of verbetering in het aanbod te realiseren.
De gemeente hoopt ook dat activiteiten opgezet worden vanuit samenwerking.
Daar waar vrijwilligersorganisaties en/of burgers niet in staat zijn activiteiten
zelfstandig te ontwikkelen en te organiseren, moeten zij wellicht andere partijen
opzoeken, elkaar ondersteunen en de samenwerking aangaan.

____ Financiën ___________________
De gemeentelijke financiën staan al jaren onder druk. Enerzijds door
teruglopende inkomsten en anderzijds door een toename van het aantal taken en
daarmee gepaard gaande kosten. In de beleidsperiode 2014-2017 heeft dit geleid
tot een structurele bezuiniging op Wmo, welzijn en zorg oplopend tot
€ 368.000,= in 2017. De vrijwilligers- en professionele organisaties hebben dit
gevoeld door een korting op hun structurele subsidiebudget.
In de beleidsperiode 2018-2020 wil de gemeente de participatiegedachte in de
Astense samenleving verankeren. Hierbij vraagt de gemeente aan de
vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en de burgers om hun rol
te pakken. Wil de gemeente deze verankering goed kunnen realiseren dan vraagt
dat om een investering van de gemeente.
Als we willen dat inwoners van Asten die dat kunnen, verantwoordelijkheid nemen
voor zichzelf, maar ook betrokken zijn bij anderen, dan is een laagdrempelig en
preventief aanbod van diensten en voorzieningen noodzakelijk. Hierdoor
voorkomen we de behoefte aan duurdere ondersteuning zoveel mogelijk en
kunnen inwoners zolang mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Een goed
niveau aan basisvoorzieningen is het preventieve middel om het beroep op dure
individuele maatwerkvoorzieningen terug te dringen.
Waaruit bestaat de investering?
•
In de beleidsperiode 2018-2020 wordt geen nieuwe bezuinigingsopdracht
opgelegd aan vrijwilligersorganisaties die een structurele subsidie van de
gemeente ontvangen.
•
Het budget voor incidentele participatiesubsidie bedraagt € 40.000,=. Vanuit
het budget projectsubsidie Wmo wordt € 20.000,= overgeheveld. Daarmee
vervalt de projectsubsidie Wmo. Daarnaast wordt structureel extra
€ 20.000,= beschikbaar gesteld.
•
Voor de activiteitensubsidie en kadervorming/deskundigheidsbevordering
wordt een gezamenlijk budget beschikbaar gesteld van € 20.000,=. Dit is
gelijk aan de periode 2014-2017.
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de budgetten die in de
periode 2018-2020 beschikbaar worden gesteld voor incidentele subsidie.

Subsidie
Activiteitensubsidie
Kadervorming/deskundigheidsbevordering
Incidentele participatiesubsidie

Budget

Budget

2018-2020

2014-2017

€ 20.000,=
€ 40.000,=

€ 10.078
€ 10.078
€ 20.000

Vanuit het project Ambitie, Taken en Geld moet nog een bezuinigingsopdracht
worden gerealiseerd van structureel € 7.000,=.
Deze bezuinigingsopdracht is in 2015 opgelegd en moet vanaf 2018 worden
gerealiseerd binnen de subsidies Wmo, welzijn en zorg.
Subsidieplafond
De gemeenteraad is bevoegd om voor bepaalde subsidies jaarlijks een
subsidieplafond vast te stellen. Het subsidieplafond is het budget, dat maximaal
beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie en dat niet overschreden mag
worden. Voor alle incidentele subsidies geldt een subsidieplafond.
Evaluatie professionele organisaties
Eind 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden over de inzet van de professionele
welzijnsorganisaties in het sociaal domein over de jaren 2015-2017.
Deze evaluatie heeft mogelijk financiële gevolgen voor het subsidiejaar 2018 en
volgende.

____ Algemene subsidie- en deelverordening _____
Voor het verstrekken van subsidie gelden verschillende regels. Deze regels zijn
opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’. Deze
vervangt de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013’.
De algemene subsidieverordening is ten opzichte van vorige subsidieperiode op
verschillende punten gewijzigd. De Algemene subsidieverordening uit 2013 werd
wel aangeduid als ‘algemene’ subsidieverordening, maar was sterk gericht op het
beleidsterrein welzijn en zorg. De nieuwe algemene subsidieverordening wordt
zoveel mogelijk algemeen gehouden. De bepalingen die uitsluitend van
toepassing zijn op het gebied welzijn en zorg worden uit de verordening gehaald
en ondergebracht in een ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie
gemeente Asten 2017’, waarin de specifieke regels voor dit beleidsterrein nader
worden uitgewerkt. Voor de overige beleidsterreinen verandert er niets. De
bovengenoemde opzet – algemene subsidieverordening met nadere uitwerking in
een deelverordening – wordt aanbevolen door de VNG.
De subsidieverordening is ook voor de overige bepalingen waar mogelijk en
noodzakelijk in overeenstemming gebracht met de modelverordening van de
VNG. Conform het model zijn er bijvoorbeeld enkele bepalingen toegevoegd die
ervoor zorgen dat de subsidieverordening ‘staatssteunproof’ is.
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____ Bronnen ____________________
•
•
•
•
•
•

Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl Gemeente Asten 2014-2016;
Evaluatie Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl Gemeente Asten 20142016, maart 2016;
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 gemeente Laarbeek;
Subsidiekader Sociaal Domein 2015, Gemeente Langedijk;
Subsidieregeling Sociaal Domein 2017, Gemeente Nieuwkoop;
Help een burgerinitiatief!, een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Directie Openbaar Bestuur en Democratie en Cluster Democratie en
Burgerschap, november 2010.
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Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017

Asten, december 2016

De raad van de gemeente Asten;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18
oktober 2016;

Gezien het advies van de commissie BURGERS van 21 november 2016;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het subsidiebeleid van de gemeente Asten is herzien;

b e s l u i t:

vast te stellen de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Accountantsverklaring: een verklaring omtrent een onderzoek van een
accountant naar de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte
informatie en de gedeclareerde subsidie. Deze verklaring strekt zich niet
alleen uit tot de rechtmatigheid, maar ook tot een doelmatige en
doeltreffende besteding van de toegekende subsidie;
b. Activiteit: een activiteit die door een vrijwilligersorganisatie, een professionele
organisatie of burgerinitiatief wordt uitgevoerd om gemeentelijke
beleidsdoelen te realiseren. Zo mogelijk worden de activiteiten als prestaties
in meetbare effecten gedefinieerd;
c. Activiteitenverslag: een inhoudelijk verslag van de in een subsidiejaar
uitgevoerde activiteit(en);
d. Begroting (meerjaren): een raming van inkomsten en uitgaven voor een
periode van één tot ten hoogste vier subsidiejaren. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de begroting van vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties;
e. Burgerinitiatief: een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt
opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving;
f. Incidentele subsidie: een subsidie voor incidentele activiteiten of projecten;
g. Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of
vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese
Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde
lid, 107, 108 of 109 van het Verdrag heeft vastgesteld;
h. Jaarrekening: de financiële verantwoording van de in een subsidiejaar
uitgevoerde activiteit(en);
i. Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van
financiering, die een economische activiteit uitoefent;
j. Professionele organisatie: de rechtspersoon, als bedoeld in het Burgerlijk
Wetboek, daaronder begrepen een zelfstandig onderdeel van zo’n
rechtspersoon, die zich tot doel stelt zonder winstoogmerk middels de inzet
van betaalde krachten, eventueel in combinatie met vrijwilligers, één of meer
activiteiten te verrichten ten behoeve van de realisatie van gemeentelijke
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k.

l.

m.
n.

o.
p.
q.

r.

beleidsdoelen en waarvan één of meer activiteiten zijn gericht op de bevolking
van Asten;
Structurele subsidie: subsidie die jaarlijks, voor een periode van maximaal
vier jaar, door de gemeenteraad aan een organisatie wordt toegekend
ingevolge de gemeentebegroting;
Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), inhoudende de aanspraak op financiële middelen, door
een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de
aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde
goederen of diensten;
Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een kalenderjaar ten hoogste
beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies;
Subsidievaststelling: de beschikking die het bedrag van de subsidie vaststelt
en de aanspraak op subsidiegelden omzet in een recht op betaling van het
vastgestelde bedrag. De vaststelling vindt in de regel plaats na de uitvoering
van de gesubsidieerde activiteiten;
Subsidieverlening: de beschikking die voorafgaat aan subsidievaststelling
waardoor een aanspraak op subsidiegelden tot stand komt;
Verdrag: verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
Vrijwilligersorganisatie: een vereniging, stichting of werkgroep die zich tot
doel stelt zonder winstoogmerk middels de inzet van vrijwilligers, onverplicht
en onbetaald, in enig georganiseerd verband activiteiten te verrichten ten
behoeve van de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen en waarvan één of
meer activiteiten zijn gericht op de bevolking van Asten;
Werkplan (meerjaren): een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt aangevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen voor een
periode van één tot ten hoogste vier subsidiejaren. Per activiteit wordt
vermeld wat daarvoor de eventuele benodigde personele en materiële
middelen zijn. Onderscheid wordt gemaakt tussen het werkplan van een
vrijwilligersorganisatie en een professionele organisatie.

Artikel 2
Reikwijdte van de verordening
Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies op de
volgende beleidsterreinen:
a. algemeen bestuur;
b. maatschappelijke participatie en leefbaarheid;
c. sport (m.u.v. cafésport-, hobby, en gezelligheidsorganisaties);
d. cultuureducatie en amateurkunst (m.u.v. kerkelijke en religieuze
organisaties);
e. zorg (waaronder gezondheidsbevordering);
f. educatie en onderwijs;
g. recreatie en toerisme;
h. communicatie;
i. natuur en milieu;
j. verkeer en vervoer;
k. economische zaken;
l. openbare orde en veiligheid;
m. kunst in de openbare ruimte.
Artikel 3
Bevoegdheden raad en college
1. De raad stelt jaarlijks de gemeentebegroting vast, waarin de maximale
subsidiebedragen voor professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties
zijn opgenomen.
2. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.
3. Het college is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van
subsidies en het al dan niet verlenen van voorschotten, alsmede besluiten tot
weigering, terugvordering, intrekking of wijziging van subsidies binnen de
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marges van de door de raad vastgestelde begroting en het subsidieplafond.
4. Het college is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere regels en
beleidsregels vast te stellen.
Artikel 4
Europees steunkader
Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader
noodzakelijk is, kan het college in nadere regels afwijken van deze verordening
en deze aanvullen.
Artikel 5
Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
1. De raad is bevoegd om in het kader van de begrotingsbehandeling jaarlijks
een subsidieplafond vast te stellen en de wijze van verdeling aan te geven,
gespecificeerd naar de desbetreffende subsidievormen. Het subsidieplafond
wordt voor de aanvang van het tijdvak, waarvoor het beschikbaar is,
bekendgemaakt.
2. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt
verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting
beschikbaar zullen worden gesteld.
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Hoofdstuk 2
2.1

Structurele subsidies

De subsidieaanvraag

Aanvraag
Artikel 6
1. Een aanvraag voor een structurele subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het
college met gebruikmaking van een door het college vastgesteld
aanvraagformulier.
2. Een aanvraag voor een structurele subsidie wordt voor een periode van ten
hoogste vier jaar bij het college ingediend uiterlijk vóór 1 april in het jaar
voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft,
tenzij bij wettelijk voorschrift of nadere regels anders is bepaald.
3. Indien een aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het college, na de aanvrager
hiervoor gehoord te hebben, besluiten de aanvraag buiten behandeling te
laten.
4. Voor zover de aanvrager voor dezelfde activiteit/project tevens een subsidie
heeft aangevraagd bij één of meerdere andere subsidieverstrekkers, doet de
aanvrager daarvan melding in de aanvraag.
5. Het college kan nadere regels stellen, waarin van de voorgaande leden kan worden
afgeweken.
Artikel 7
In te dienen bescheiden vrijwilligersorganisatie
1. De vrijwilligersorganisatie die in aanmerking wenst te komen voor een
subsidie verstrekt eenmaal de volgende bescheiden, voorafgaand aan de
periode waarop de aanvraag betrekking heeft:
a. een werkplan;
b. een (meerjaren)begroting;
c. een ledenlijst, voor zover de subsidie wordt bepaald op basis van
(jeugd)leden;
d. andere door het college noodzakelijk geachte bescheiden.
2. Indien een wijziging van het aantal leden ertoe leidt dat de
vrijwilligersorganisatie in een andere subsidietrede terecht komt, dient het
college hiervan vóór 1 april in het jaar volgend op het jaar waarop de
wijziging is ingegaan in kennis te worden gesteld.
3. Bij een eerste subsidieaanvraag wordt tevens een afschrift van de volgende
bescheiden overgelegd:
a. een afschrift van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement;
b. een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. een beschrijving van de organisatiedoelstelling en de organisatievorm;
d. een opgave van de bestuurssamenstelling;
e. een begroting van het lopende kalenderjaar.
4. Het college kan nadere regels stellen, waarin van de voorgaande leden kan worden
afgeweken.
Artikel 8
In te dienen bescheiden professionele organisatie
1. De professionele organisatie verstrekt elk jaar, gedurende de periode waarop
aanvraag betrekking heeft, de volgende bescheiden:
a. een (bijgesteld) werkplan;
b. een (bijgestelde) (meerjaren)begroting;
c. een financiële specificatie aangaande de uit te voeren activiteiten;
d. andere door het college noodzakelijk geachte bescheiden.
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2. Bij een eerste subsidieaanvraag wordt tevens een afschrift van de volgende
bescheiden overgelegd:
a. een afschrift van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement;
b. een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. een beschrijving van de organisatiedoelstelling en de organisatievorm;
d. een opgave van de bestuurssamenstelling;
e. een begroting van het lopende kalenderjaar;
f. een jaarrekening.
3. Het college kan nadere regels stellen, waarin van de voorgaande leden kan worden
afgeweken.

2.2

De subsidieverlening

Beschikking
Artikel 9
1. Het college beschikt op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 5,
eerste lid, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is
ingediend.
2. De beschikking kan door het college met ten hoogste acht weken worden
verdaagd.
3. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt:
a. een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;
b. het (maximale) bedrag van de subsidie en de wijze waarop dit bedrag wordt
bepaald;
c. het tijdvak waarvoor subsidie wordt verleend.
Artikel 10
Betaling en bevoorschotting
1. Indien een beschikking tot subsidieverlening tot € 5.000,= per jaar wordt
gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.
2. Indien een beschikking tot subsidieverlening vanaf € 5.000,= per jaar wordt
gegeven gaat het college over tot bevoorschotting van de subsidie. Het
college bepaalt de hoogte van het voorschot en het aantal termijnen waarin
dit betaalbaar wordt gesteld. Voorschotten worden verrekend bij de
vaststelling van de subsidie.

2.3

De subsidievaststelling

Vaststelling subsidies tot € 5.000,=
Artikel 11
1. Subsidies tot € 5.000,= per jaar worden door het college jaarlijks tegelijk met
de verlening vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor
subsidievaststelling in te dienen.
2. Het college kan een steekproef uitvoeren en de subsidieontvanger verplichten
om op de door het college aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten,
waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de
verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
Artikel 12
Vaststelling subsidies vanaf € 5.000,=
1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000,= per jaar, dient de
subsidieontvanger jaarlijks vóór 1 juni in het jaar volgend op het jaar waarop
de subsidieverlening betrekking heeft een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie in bij het college.
2. De aanvraag tot subsidievaststelling door een vrijwilligersorganisatie bevat:
a.
een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, zijn verricht;
b.
een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening), ondertekend door of
namens het bestuur.
c.
andere door het college noodzakelijk geachte bescheiden.
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3. De aanvraag tot subsidievaststelling door een professionele organisatie bevat:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend, zijn verricht;
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening), ondertekend door of
namens het bestuur;
c.
een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
d.
indien het subsidiebedrag hoger is dan € 100.000,-: een
accountantsverklaring;
e.
andere door het college noodzakelijk geachte bescheiden.
4. Indien uit de overgelegde gegevens blijkt dat de toegekende subsidie
overeenkomstig haar bestemming is gebruikt, vindt definitieve vaststelling
dienovereenkomstig plaats.
4. Aan de hand van genoemde bescheiden stelt het college de subsidie definitief
vast vóór 31 december in het jaar volgend op het jaar waarin de
gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden.
Artikel 13
Terugvordering
Indien uit de overgelegde gegevens blijkt dat de toegekende subsidie niet of niet
volledig overeenkomstig haar bestemming is gebruikt, kan besloten worden tot
definitieve vaststelling op een ander bedrag en eventueel terugvordering van
teveel betaalde bedragen.
Artikel 14

Reserves professionele organisaties

1. Het college kan bij de verlening van de subsidie toestaan dat professionele
organisaties reserves vormen.
2. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de hoogte van de
reserves en ten aanzien van de besteding van de reserves.
3. De algemene reserve bedraagt een nader door het college vast te stellen
percentage van de jaarlijks beschikbaar gestelde subsidie.
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Hoofdstuk 3
3.1

Incidentele subsidies

De subsidieaanvraag

Aanvraag
Artikel 15
1. Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt bij het college ingediend
tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit of het project, tenzij bij
wettelijk voorschrift, nadere regels of beleidsregels anders is bepaald.
2. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag legt de aanvrager,
indien van toepassing, de volgende bescheiden over:
a. een afschrift van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement;
b. een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. een beschrijving van de organisatiedoelstelling en de organisatievorm;
d. een opgave van de bestuurssamenstelling op het moment van de aanvraag;
e. een omschrijving van de beoogde activiteit of het project;
f. een raming van inkomsten en uitgaven betreffende de uit te voeren activiteit of
het project;
g. een bewijs van deelname dan wel een bewijs van inschrijving voor een
activiteit, gericht op deskundigheidsbevordering/kadervorming;
h. andere, naar het oordeel van het college, noodzakelijk geachte bescheiden.
3. De ten behoeve van incidentele activiteiten of projecten verstrekte subsidies
kunnen nimmer de daarvoor gestelde budgetten te boven gaan.
4. Toekenning van incidentele subsidies geschiedt op volgorde van binnenkomst
van de aanvragen.
5. Voor zover de aanvrager voor dezelfde activiteit/project tevens een subsidie
heeft aangevraagd bij één of meerdere andere subsidieverstrekkers, doet de
aanvrager daarvan melding in de aanvraag.
6. Het college kan nadere regels stellen, waarin van de voorgaande leden kan
worden afgeweken.

3.2

De subsidieverlening

Beschikking
Artikel 16
1. Het college beschikt op een aanvraag voor een incidentele subsidie binnen
acht weken nadat deze aanvraag is ontvangen.
2. De beschikking kan door het college met ten hoogste zes weken worden
verdaagd.

3.3

De subsidievaststelling

Definitieve vaststelling
Artikel 17
1. Incidentele subsidies tot € 1.250,= worden door het college tegelijk met de
verlening vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor
subsidievaststelling in te dienen.
2. Het college kan bij incidentele subsidies tot € 1.250,= een steekproef
uitvoeren en de subsidieontvanger verplichten om op de door het college
aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor subsidie is
verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen.
3. Indien de subsidieverlening € 1.250,= of méér bedraagt, wordt tot vaststelling
van de subsidie overgegaan. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie in bij het college.
4. Ten behoeve van de in lid 3 bedoelde subsidievaststelling dient de
subsidieontvanger binnen acht weken na afloop van de gesubsidieerde
activiteit of project de volgende stukken in:
a. een financiële verantwoording van de activiteit of project waarop de

Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017

8

subsidie betrekking heeft;
b. een activiteitenverslag;
c. een bewijs van deelname voor een activiteit gericht op
deskundigheidsbevordering/kadervorming;
d. andere door het college nodig geachte bescheiden.
5. Indien uit de overgelegde gegevens blijkt dat de toegekende subsidie niet of
niet volledig overeenkomstig haar bestemming is gebruikt, kan besloten
worden tot definitieve vaststelling op een ander bedrag en eventueel
terugvordering van teveel betaalde bedragen.
6. Binnen 8 weken na ontvangst van de in lid 4 genoemde bescheiden stelt het
college de subsidie definitief vast.
Artikel 18
Uitbetaling
1. De toegekende subsidie voor een incidentele activiteit of project wordt in de
regel in één bedrag betaalbaar gesteld.
2. De subsidie voor een incidentele activiteit of project die € 1.250,= of méér
bedraagt wordt bij wijze van voorschot betaalbaar gesteld.
3. Het college bepaalt de hoogte van het voorschot en het aantal termijnen
waarin dit betaalbaar wordt gesteld.
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Hoofdstuk 4

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Algemeen
Artikel 19
1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is
verleend.
2. De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra
aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, niet of niet
geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de
beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden
voldaan.
3. De subsidieontvanger is verplicht het college zo spoedig mogelijk schriftelijk
te informeren over:
a. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling, de statuten of reglementen;
b. Wijzigingen in de gegevens, voor zover deze van invloed zijn geweest op
het besluitvormingsproces met betrekking tot de toekenning van de
subsidie.
Artikel 20
Opheffing, fusie, faillissement, ontbinding
1. De subsidieontvanger stelt het college onverwijld op de hoogte van het
voornemen tot opheffing, ontbinding, fusie van de rechtspersoon, van zijn
faillissement dan wel het voornemen tot het doen van aangifte daartoe of het
aanvragen van surseance van betaling.
2. Bij opheffing, ontbinding van de rechtspersoon worden de aanwezige
middelen die met subsidiegelden zijn opgebouwd terstond terugbetaald aan
de gemeente, tenzij het college anders beslist. Bij faillissement zullen deze bij
de curator worden geclaimd.
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Hoofdstuk 5

Weigering en voorwaarden

Weigeringsgronden subsidieverlening
Artikel 21
1. De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb
genoemde gevallen geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan om
aan te nemen dat:
a. de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op of niet aanwijsbaar
ten goede komen aan inwoners van de gemeente;
b. de activiteiten niet plaatsvinden binnen de gemeente;
c. de activiteiten een regionaal dan wel landelijk karakter hebben;
d. de activiteiten een commercieel oogmerk hebben;
e. de activiteiten niet behoren tot de reguliere taak van de aanvrager;
f. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het
doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;
g. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn
met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
h. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden,
hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken
om de activiteiten te bekostigen;
i. de subsidieverlening niet past binnen het door de gemeente gevoerde
beleid dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende
prioriteit hebben;
j. de subsidie het voor de verstrekking beschikbare bedrag uit de begroting
overschrijdt;
k. de subsidie wordt aangevraagd door een organisatie met een politieke
doelstelling.
2. Het college weigert de subsidie in ieder geval:
a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het
Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne
markt.
b. als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie
waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard.
3. Onverminderd het vorige lid weigert het college de subsidie in ieder geval als
de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader
omdat:
a. subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming
drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende
steunkader, of
b. de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het
desbetreffende steunkader.
4. Als een subsidieaanvraag niet tijdig of niet volledig is ingediend, kan het
college besluiten deze niet in behandeling te nemen, nadat hiervoor een
redelijke hersteltermijn is geboden.
5. Als een inhoudelijke of financiële verantwoording niet tijdig of niet volledig is
ingediend, kan het college besluiten een proportionele sanctie toe te passen
tot en met het op nihil vaststellen van de subsidie.
Artikel 22
Aanvullende voorwaarden subsidieverlening
Het college kan aan de subsidieverlening aanvullende voorwaarden verbinden met
betrekking tot:
a. de kwaliteit van ruimtelijke voorzieningen waar gesubsidieerde activiteiten
worden uitgevoerd;
b. de samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties of professionele
organisaties;
c. het aantal uren dat een vrijwilligersorganisatie of professionele organisatie is
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d.
e.
f.
g.

opengesteld voor leden/deelnemers/gebruikers;
de groepsgrootte;
de eigen bijdrage die de vrijwilligersorganisatie of professionele organisatie
verlangt van leden/deelnemers/gebruikers;
het eigen vermogen van de vrijwilligersorganisatie of professionele
organisatie en het vormen van reserves en voorzieningen;
de inrichting van de administratie van de organisatie.

Artikel 23
Overschrijdingen
Indien gedurende het subsidiejaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen
te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven
en inkomsten doet de vrijwilligersorganisatie of professionele organisatie daarvan
onverwijld mededeling aan het college onder vermelding van de oorzaak van de
verschillen.
Artikel 24
Niet-nakoming
Het college kan de subsidie deels of geheel intrekken, wijzigen of opschorten
ingeval van niet of niet-behoorlijke nakoming van bij of krachtens deze regeling
gegeven voorschriften en aanwijzingen.
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Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Ontheffing, hardheidsclausule
Artikel 25
1. Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of
meerdere verplichtingen van deze verordening.
2. Het college kan in bijzondere gevallen een artikel van deze verordening buiten
toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard.
3. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college binnen
de kaders van de door de raad gestelde begroting.
Artikel 26
Intrekking
De Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013 wordt ingetrokken.
Artikel 27
Overgangsbepalingen
Aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling aangaande de
kalenderjaren 2016 en 2017 worden afgedaan volgens de bepalingen van de
Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013.
Artikel 28
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 29
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Algemene subsidieverordening
gemeente Asten 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Asten d.d. 13 december 2016.

de raad voornoemd,
de griffier,
mr. M.B.W. (Mariëtte) van Erp-Sonnemans,
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Toelichting Algemene subsidieverordening
1. Inleiding
Met de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader is er ook een nieuwe algemene
subsidieverordening opgesteld. De Algemene subsidieverordening gemeente
Asten 2017 (ASV) is ten opzichte van de vorige verordening op enkele punten
gewijzigd. De ASV is waar mogelijk en noodzakelijk in overeenstemming gebracht
met de modelverordening van de VNG uit 2013 en met de update van de
modelverordening die in 2016 door de VNG is gepubliceerd.
De belangrijkste wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.
Algemene subsidieverordening en deelverordening
Op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht kan subsidie alleen
worden verstrekt indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
Subsidieverstrekking op basis van alleen beleidsregels is niet mogelijk, omdat
daarbij de wettelijke grondslag ontbreekt. Er is dus altijd een verordening nodig.
De basis voor de subsidieverstrekking wordt gevormd door de algemene
subsidieverordening. De algemene subsidieverordening is een overkoepelende
regeling, waarin voor alle beleidsterreinen algemene regels zijn gesteld ten
aanzien van subsidieverstrekking.
Met alleen de algemene subsidieverordening zijn we er nog niet. De algemene
verordening biedt geen basis voor een omschrijving van de activiteiten waarvoor
subsidie kan worden verstrekt. Dit betekent dat voor de omschrijving van
activiteiten en andere regels die gelden voor specifieke beleidsterreinen een
andere wettelijke basis nodig is.
Advies VNG
Ter bevordering van de duidelijkheid, eenvoud en onderlinge afstemming van
regelingen adviseert de VNG om de algemene subsidieverordening zoveel
mogelijk algemeen te houden en daarnaast te werken met nadere regels
(deelverordeningen) voor afzonderlijke beleidsterreinen. Deelverordeningen zijn
algemeen verbindende voorschriften die een uitwerking zijn van verordeningen.
Waar het vaststellen van de verordening een bevoegdheid is van de
gemeenteraad, beslist het college over deelverordeningen. In de
deelverordeningen worden onder meer het doel van de subsidie en de activiteiten
die voor subsidie in aanmerking komen omschreven.
Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om het gebruik van beleidsregels bij
subsidieverlening zoveel mogelijk te vermijden. Beleidsregels beschrijven hoe een
bestuursorgaan omgaat met een bepaalde bevoegdheid. Deze regels binden
alleen het bestuursorgaan: zij hebben geen externe werking. Dit betekent dat er
in beleidsregels geen rechten of plichten voor burgers kunnen worden vastgelegd.
Wat betekent dit voor Asten?
Wij willen het advies van de VNG volgen en de algemene subsidieverordening zo
algemeen mogelijk houden. Momenteel kent de gemeente Asten alleen een
algemene subsidieverordening, welke in 2013 is opgesteld. In deze verordening,
die in principe is bedoeld voor alle beleidsterreinen waarop subsidie wordt
verstrekt, is een groot aantal bepalingen opgenomen die niet algemeen gelden,
maar uitsluitend van toepassing zijn op welzijn en zorg.
Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van een algemene
subsidieverordening, worden in de ASV 2017 alleen de standaardbepalingen
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opgenomen die in beginsel gelden voor alle beleidsterreinen. De specifieke
bepalingen voor welzijn en zorg worden uit de algemene subsidieverordening
gehaald en ondergebracht in een deelverordening; de deelverordening subsidie
welzijn en participatie gemeente Asten 2017. Naast een omschrijving van de
subsidievormen en criteria wordt in de deelverordening ook de vernieuwde
aanvraagprocedure voor incidentele subsidies weergegeven, welke afwijkt van de
procedure in de ASV. Daarmee is de wettelijke grondslag voor de
subsidieverlening op dit terrein geborgd.
Deze wijziging geldt alleen voor de subsidieverlening op het gebied van welzijn en
participatie. Voor de andere beleidsterreinen verandert er niets. Voor deze
beleidsterreinen waren er geen aanvullende bepalingen opgenomen in de vorige
subsidieverordening. De ASV en de Algemene wet bestuursrecht bieden
voldoende grondslag om deze subsidies te kunnen verlenen. Dit betekent dat de
wettelijke grondslag voor subsidieverlening in de gemeente Asten wordt
verankerd in de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017 en de
Deelverordening subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2017.
Staatssteunproof
Gemeenten verstrekken subsidies aan entiteiten die economische activiteiten
verrichten (ondernemers in Europeesrechtelijke zin). Afhankelijk van het totaal
aantal verleende subsidies en de bedragen die daarmee gemoeid zijn, kan het
zelfs om een aanzienlijk deel gaan. Hierbij dient voorkomen te worden dat
ontoelaatbare staatssteun wordt verleend. In dit verband adviseert de VNG om de
het subsidiebeleid ‘staatssteunproof’ te maken. In de modelverordening heeft de
VNG een aantal bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de
implementatie van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun.
In Asten hebben we momenteel geen subsidies die voldoen aan de criteria voor
staatssteun, zoals vastgelegd in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie. Er is dus verder nog geen
Europese regelgeving – zoals vrijstellingen of steunkaders – op dit gebied van
toepassing. In de toekomst kan dit wel veranderen. Daarom hebben we in de ASV
2017 de bepalingen over staatssteun en Europese regelgeving opgenomen die
minimaal noodzakelijk zijn om de subsidieverordening ‘staatssteunproof’ te
maken. Het gaat daarbij om de bevoegdheid van het college om in nadere regels
af te wijken van de ASV indien dit op grond van een Europees steunkader
noodzakelijk is (artikel 4 van de ASV) en om enkele imperatieve
weigeringsgronden die voortvloeien uit Europees recht (artikel 21 van de ASV).
Redactionele wijzigingen
Naast de bovengenoemde grotere wijzigingen zijn er ook enkele redactionele
aanpassingen doorgevoerd. Ook zijn er enkele artikelen of bepalingen verwijderd
omdat zij niet langer noodzakelijk waren.
2. Artikelsgewijze toelichting
In de artikelsgewijze toelichting wordt per artikel weergegeven wat er gewijzigd
is. De artikelen waarin alleen kleine redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd en
de artikelen waarin niets is gewijzigd worden buiten beschouwing gelaten.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Uit dit artikel is een groot aantal begrippen verwijderd. Dit zijn de
begripsbepalingen die alleen betrekking hadden op het gebied van welzijn en
zorg. Deze geschrapte bepalingen worden voor zover relevant opgenomen in de
Deelverordening subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2017.
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Verder zijn ook begripsbepalingen die alleen in dit artikel genoemd werden, en
verder niet in de algemene subsidieverordening terugkwamen, uit de lijst
gehaald.
Daarnaast zijn er enkele begripsomschrijvingen toegevoegd in het kader van de
implementatie van Europese regelgeving op het gebied van staatssteun. De
begrippen en de bijbehorende artikelen zijn toegevoegd naar het voorbeeld van
de Modelverordening van de VNG. Daarbij hebben we ons beperkt tot de
bepalingen die minimaal nodig zijn om aan de Europese regelgeving te voldoen.
De reden daarvoor is dat we momenteel geen subsidies hebben die onder de
Europese regelgeving vallen.
Het begrip ‘activiteit’ is aangepast zodat ook burgerinitiatieven binnen de
begripsomschrijving vallen. In het verlengde daarvan is ook een omschrijving van
het begrip ‘burgerinitiatief’ aan de lijst toegevoegd.
Tot slot zijn er redactionele wijzigingen doorgevoerd bij de omschrijvingen van de
begrippen ‘subsidie’ en ‘vrijwilligersorganisatie’.
Artikel 2
Reikwijdte van de verordening
Het beleidsterrein ‘algemeen bestuur’ is toegevoegd conform de
modelverordening van de VNG.
Bij onderdeel b is de tekst m.u.v. carnavals-, hobby- en buurtorganisaties komen
te vervallen. Op basis van het nieuwe beleid kunnen burgerinitiatieven ook in
aanmerking komen voor een incidentele subsidie. Indien er sprake is van een
burgerinitiatief, kunnen bovengenoemde organisaties derhalve ook binnen de
reikwijdte van de verordening vallen.
Artikel 3
Bevoegdheden raad en college
In het derde lid werd verwezen naar de overeenkomst die werd gesloten met
professionele organisaties. Op grond van het nieuwe subsidiebeleid wordt er niet
langer een overeenkomst gesloten met professionele organisaties als voorwaarde
voor subsidieverlening. De verwijzing naar de overeenkomst is verwijderd.
In het oorspronkelijke vierde lid werd bepaald dat het college de raad bij
behandeling van de gemeentelijke jaarrekening informeerde over de
verantwoording van verstrekte subsidies aan professionele organisaties. Deze
bepaling is komen te vervallen omdat hier in de praktijk geen behoefte aan bleek
te zijn.
In het oorspronkelijk vijfde lid, nu vierde lid, is een redactionele wijziging
doorgevoerd op basis waarvan het college bevoegd is om naast beleidsregels ook
nadere regels vast te stellen. Deze wijziging is ingevoerd conform de
modelverordening van de VNG.
Artikel 4
Europees steunkader
Zie ook de inleiding van deze toelichting.
Het artikel is toegevoegd naar het voorbeeld van de modelverordening van de
VNG. Alleen het eerste lid van de modelbepaling is overgenomen. De overige
leden in de modelbepaling zijn alleen nodig indien er al een steunkader van
toepassing is, en dat is niet het geval. Mocht deze situatie zich alsnog voordoen,
dan bestaat de mogelijkheid om deze bepalingen op te nemen in nadere regels.
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Artikel 6
Aanvraag
In het tweede lid is een redactionele wijziging doorgevoerd conform de
modelverordening van de VNG. Daarnaast is de link met het meerjaren
subsidieprogramma losgelaten, omdat deze bepaling alleen betrekking had op het
beleidsterrein welzijn en zorg.
Het vijfde lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, zodat het
college indien nodig in nadere regels kan afwijken van de hier weergegeven
algemene procedure.
Artikel 7
In te dienen bescheiden vrijwilligersorganisatie
In het eerste lid is een redactionele wijziging doorgevoerd, waarbij de link met
het meerjaren subsidieprogramma losgelaten. Deze bepaling had uitsluitend
betrekking op het beleidsterrein welzijn en zorg.
Het vierde lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, zodat het
college indien nodig in nadere regels kan afwijken van de hier weergegeven
algemene procedure.
Artikel 8
In te dienen bescheiden professionele organisatie
Het oorspronkelijke eerste lid dat betrekking had op het sluiten van een
overeenkomst met de professionele organisatie, is komen te vervallen. Op basis
van het nieuwe subsidiebeleid is het sluiten van een overeenkomst niet langer
een voorwaarde voor het verlenen van subsidie.
In het eerste lid, aanhef, is een redactionele wijziging doorgevoerd waarbij de link
met het meerjaren subsidieprogramma is losgelaten. Deze bepaling had
uitsluitend betrekking op het beleidsterrein welzijn en zorg.
In het eerste lid, onder c, is een nieuwe bepaling toegevoegd. Professionele
organisaties dienen bij de aanvraag voor een structurele subsidie voortaan ook
een financiële specificatie van de uit te voeren activiteiten te overleggen.
Het derde lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, zodat het
college indien nodig in nadere regels kan afwijken van de hier weergegeven
algemene procedure.
Artikel 9
Beschikking
In het eerste lid is een redactionele wijziging doorgevoerd, waarbij de link met
het meerjaren subsidieprogramma losgelaten. Deze bepaling had uitsluitend
betrekking op het beleidsterrein welzijn en zorg.
Het vierde lid, dat ook betrekking had op het meerjaren subsidieprogramma, is
komen te vervallen.
Artikel 12
Vaststelling subsidies vanaf € 5.000,=
In het derde lid, onderdeel d, is het subsidiebedrag aangepast tot € 100.000,=,
conform het advies van het taakveld Financieel Beleid en Advies van de gemeente
Asten. Taakveld Financieel Beleid en Advies acht het redelijk, gezien de omvang
van de verstrekte subsidies en eventuele risico’s (zoals onrechtmatig gebruik en
fraude), dat professionele organisaties die per jaar een subsidie ontvangen die
hoger is dan € 100.000,= jaarlijks een accountantsverklaring moeten laten
opstellen.
Artikel 14
Reserves professionele organisaties
In het tweede lid is een redactionele wijziging doorgevoerd, op basis waarvan het
college bevoegd is, en niet verplicht, om nadere regels te stellen.
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Artikel 15
Aanvraag
In het derde lid is een redactionele wijziging doorgevoerd, waarbij de verwijzing
naar het meerjaren subsidieprogramma is verwijderd. Tevens is het
oorspronkelijke derde gesplitst in twee leden, het huidige derde en vierde lid,
omdat het twee verschillende zaken betreft.
Het zesde lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, zodat het
college indien nodig in nadere regels kan afwijken van de hier weergegeven
algemene procedure.
Artikel 21
Weigeringsgronden subsidieverlening
Het oorspronkelijke tweede lid van dit artikel is komen te vervallen. De bepaling
had uitsluitend betrekking op het beleidsterrein welzijn en zorg.
Het tweede en derde lid zijn toegevoegd conform de modelverordening van de
VNG. Het gaat om implementatie van Europese regelgeving. Door deze
bepalingen in de verordening op te nemen, voldoen we aan de Europese
regelgeving. Er is op dit moment geen sprake van een situatie waarin deze
bepalingen van toepassing zijn. Mocht de situatie zich wel voordoen, dan is er
sprake van een verplichte weigering: het college heeft daar geen beleidsvrijheid
in. Zie ook de inleiding van deze toelichting.
Artikel 24
Niet-nakoming
In dit artikel is een redactionele wijziging doorgevoerd, waarbij de verwijzing naar
het sluiten van een overeenkomst met de professionele organisaties is komen te
vervallen. Op basis van het nieuwe subsidiebeleid is het sluiten van een
overeenkomst niet langer een voorwaarde voor het verlenen van subsidie.
Oorspronkelijk artikel 24
Wet Bibob
Het oorspronkelijke artikel 24 met betrekking tot de Wet Bibob is komen te
vervallen conform de modelverordening VNG. Bij de wijziging van de Wet Bibob in
2013 is in de wet zelf de grondslag opgenomen om Bibob toe te passen op
subsidies (art. 6). Het is dus niet langer nodig om die grondslag op te nemen in
de algemene subsidieverordening.

Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;
Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020;
Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;
Besluit vast te stellen de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie
gemeente Asten 2017.

Hoofdstuk 1

Inleidende bepalingen

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
1. In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a. Actieve leden: de geregistreerde natuurlijke personen, wonend in de
gemeente Asten, die contributie betalen en aan gesubsidieerde activiteiten
van vrijwilligersorganisaties deelnemen;
b. Jeugdleden: de actieve leden die op 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, de leeftijd van 19 jaar
nog niet hebben bereikt.
c. Participatiesamenleving: samenleving gericht op de eigen kracht, eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
d. Subsidieprogramma (meerjaren): een overzicht van activiteiten op het
terrein van welzijn en participatie, welke activiteiten voor een periode van
ten hoogste vier jaar voor subsidieverlening in aanmerking komen.
e. Subsidietreden: een onderverdeling op grond van het aantal actieve
Astense leden van een vrijwilligersorganisatie ter bepaling van de hoogte
van de te verlenen subsidie.
f. Vaste (subsidie-) bijdrage: een vooraf vastgestelde bijdrage die kan
worden toegekend aan een vrijwilligersorganisatie zonder leden.
2. De begripsomschrijvingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente
Asten 2017 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2
Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking
van de in artikel 4 en 9 bedoelde subsidies.
Artikel 3
Doelstelling
De gemeente streeft naar een leefbare, veilige samenleving met een basisniveau
van voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing,
ontmoeting en ontspanning. Uitgangspunt is een hoge mate van eigen
verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties vormen samen het aanbod
en dragen actief bij aan het behouden en versterken van de sociale cohesie. Hun
activiteiten zijn gericht op preventie, zelfredzaamheid en participatie van
inwoners van Asten, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving.

Hoofdstuk 2

Structurele subsidie

Structurele subsidievormen
Artikel 4
Structurele subsidie wordt verstrekt op basis van de volgende vier categorieën:
a. Participatiesubsidie;
b. Doelgroepsubsidie;
c. Budgetsubsidie;
d. Accommodatiesubsidie.
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Artikel 5
Participatiesubsidie
1. De participatiesubsidie wordt verstrekt voor activiteiten die in hoofdzaak
gericht zijn op één of meerdere onderstaande criteria:
a. het leveren van een bijdrage aan de objectieve en subjectieve veiligheid
en leefbaarheid in het dorp of de wijk;
b. een toename van het aantal Astense burgers dat van algemene
voorzieningen Wmo gebruik maakt die zijn bedoeld om de zelfredzaamheid
en participatie te bevorderen;
c. een ondersteuningsaanbod met een vangnetfunctie gericht op versterking
van de zelfredzaamheid en participatie en verbreding van het sociale
netwerk;
d. het in kaart brengen van de persoonlijke behoefte aan maatschappelijke
ondersteuning en het bieden van voorlichting, informatie en advies en hulp
vanuit de maatschappelijke accommodatie of bij de burger “aan de
keukentafel”;
e. het behoud van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet; het leveren
van een bijdrage aan de toename van het aantal vrijwilligers en specifiek
van jonge vrijwilligers.
2. De participatiesubsidie is uitsluitend bestemd voor vrijwilligersorganisaties.
3. Een organisatie zonder leden ontvangt een vaste bijdrage. Organisaties met
leden ontvangen subsidie op basis van het aantal actieve Astense leden.
4. In het jaarlijkse subsidieprogramma worden de vaste bijdragen en de
subsidietreden opgenomen op basis waarvan de bijdrage voor actieve leden
wordt berekend.
Artikel 6
Doelgroepsubsidie
1. De doelgroepensubsidie wordt verstrekt voor activiteiten die worden ontplooid
ten behoeve van doelgroepen, te weten:
a. jeugd en jongeren (tot en met 18 jaar);
b. mensen met beperkingen;
c. mensen in een achterstandssituatie;
d. kwetsbare ouderen;
Op het gebied van:
Maatschappelijke participatie en leefbaarheid;
Sport;
Cultuureducatie en amateurkunst;
Educatie en onderwijs;
Natuur en milieu;
Verkeer en vervoer.
2. De doelgroepensubsidie is uitsluitend bestemd voor vrijwilligersorganisaties.
3. Een organisatie gericht op de doelgroep als bedoeld in het eerste lid, onder a,
zonder leden, ontvangt een vaste bijdrage. Een organisatie gericht op de
doelgroep als bedoeld in het eerste lid, onder a, met leden ontvangt subsidie
op basis van het aantal actieve Astense jeugdleden.
4. Organisaties gericht op de doelgroepen als bedoeld in het eerste lid, onder b,
c en d ontvangen een vaste bijdrage.
5. In het jaarlijkse subsidieprogramma worden de vaste bijdragen en de
subsidietreden opgenomen op basis waarvan de bijdrage voor actieve leden
wordt berekend.
Artikel 7
Budgetsubsidie
1. De budgetsubsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op
algemene en collectieve voorzieningen, niet zijnde maatwerk en
specialistische zorg.
2. De budgetsubsidie wordt verleend middels een beschikking.
3. De budgetsubsidie is uitsluitend bestemd voor organisaties die een
rechtspersoon zijn (zoals stichtingen, verenigingen, corporaties) en één of
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meerdere beroepskrachten in dienst hebben.
Artikel 8
Accommodatiesubsidie
1. Een accommodatiesubsidie wordt verstrekt:
a. als financiële tegemoetkoming in door het college goedgekeurde kosten
van accommodaties en sportvelden in eigendom van de gemeente. De
kosten worden bepaald op basis van een rekenmodel voor een
kostprijsdekkende huur;
b. als structurele subsidie voor de kosten van professioneel beheer en
exploitatie van een maatschappelijk knooppunt waarin de gemeente
participeert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning,
indien die accommodatie niet of niet volledig in eigendom van de
gemeente is.
2. Onder maatschappelijk knooppunt, als bedoeld in het eerste lid, onder b,
wordt verstaan een algemeen toegankelijke maatschappelijke voorziening of
accommodatie in een dorpskern of wijk waarin (private en) publieke
organisaties, al dan niet ondergebracht in één gebouw, activiteiten ontplooien
die de leefbaarheid en participatie binnen de gemeente in stand houden of
bevorderen.
3. Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke
binnensportaccommodatie, als bedoeld in het eerste lid, onder a, ontvangen
subsidie voor de kosten die zij maken voor het huren van deze accommodatie.
De subsidie is een percentage van de huursom. Voor de periode 2018-2020 is
deze vastgesteld op 37,8%.
4. De accommodatiesubsidie is bestemd voor vrijwilligersorganisaties en
professionele organisaties.

Hoofdstuk 3
3.1.

Incidentele subsidie

Algemene bepalingen

Artikel 9
Incidentele subsidievormen
Incidentele subsidie wordt verstrekt op basis van de volgende twee categorieën:
a. Subsidie voor activiteiten of kadervorming/deskundigheidsbevordering;
b. Incidentele participatiesubsidie.
Artikel 10
Afwijking subsidieverordening
Het bepaalde in artikel 15, eerste en tweede lid, van de Algemene
subsidieverordening gemeente Asten 2017 geldt niet voor de in artikel 9
genoemde incidentele subsidies. In plaats daarvan zijn ten aanzien van de
aanvraag van deze subsidies de bepalingen zoals weergegeven in dit hoofdstuk
van toepassing.

3.2.
Incidentele subsidie voor activiteiten of kadervorming/
deskundigheidsbevordering
Artikel 11
Activiteitensubsidie
1. Een vrijwilligersorganisatie die haar werkgebied heeft binnen de gemeente
Asten kan in aanmerking komen voor een incidentele activiteitensubsidie.
2. De activiteitensubsidie kan worden aangevraagd voor de volgende
activiteiten:
a. het organiseren van activiteiten voor (één van) de volgende doelgroepen:
- jeugd (tot en met 18 jaar)
- mensen met beperkingen;
- mensen in een achterstandssituatie;
- (kwetsbare) ouderen;
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b. het organiseren van specifieke activiteiten in het kader van festiviteiten,
jubilea of bijzondere gebeurtenissen van de vrijwilligersorganisatie;
c. het organiseren van niet jaarlijks terugkerende evenementen, optredens
en uitvoeringen.
3. De activiteiten als bedoeld in het tweede lid dienen te voldoen aan de
volgende criteria:
a. de activiteit, al dan niet met een vernieuwend karakter, past binnen het
basisaanbod van de vrijwilligersorganisatie;
b. de activiteit heeft geen commercieel of politiek oogmerk; en
c. de activiteit is niet in strijd met de wet, het algemeen belang of de
openbare orde.
Artikel 12
Subsidie voor kadervorming/deskundigheidsbevordering
1. Een vrijwilligersorganisatie die haar werkgebied heeft binnen de gemeente
Asten en die kosten maakt voor kadervorming/deskundigheidsbevordering,
kan in aanmerking komen voor een incidentele subsidie voor
kadervorming/deskundigheidsbevordering.
2. De subsidie voor kadervorming/deskundigheidsbevordering kan worden
aangevraagd voor activiteiten op het gebied van scholing,
deskundigheidsbevordering, kadervorming, werving, begeleiding en vergroting
van de ontplooiingsmogelijkheden van vrijwilligers.
3. De activiteiten als bedoeld in het tweede lid dienen te voldoen aan de
volgende criteria:
a. de cursus of opleiding heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor het
te verrichten vrijwilligerswerk en heeft direct betrekking op de
werkzaamheden van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie;
b. de cursus of opleiding vindt binnen één jaar nadat de subsidie is
aangevraagd plaats;
c. de cursus of opleiding past binnen het basisaanbod van de
vrijwilligersorganisatie.
Artikel 13
Aanvraag
1. De incidentele subsidie voor activiteiten of kadervorming/
deskundigheidsbevordering kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.
De aanvraag dient bij het college te worden ingediend vóór aanvang van de
activiteit of cursus.
2. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag legt de aanvrager indien van toepassing - de volgende bescheiden over:
a. een begroting
b. een werkplan;
c. een bewijs van inschrijving/deelname aan een cursus.
3. De aanvraag kan op twee wijzen worden ingediend:
a. digitaal, via www.asten.nl;
b. met gebruikmaking van het door het college vastgestelde
aanvraagformulier.
Artikel 14
Subsidieplafond
1. Jaarlijks is een budget van € 20.000,= beschikbaar voor de subsidie voor
activiteiten en kadervorming/deskundigheidsbevordering.
2. Om te voorkomen dat dit budget wordt overschreden is er een subsidieplafond
ingesteld. Aanvragen die worden ingediend nadat het budget is uitgeput
worden zonder verdere motivatie afgewezen.
3. De activiteitensubsidie bedraagt maximaal € 2.500,= per aanvraag.
4. De subsidie voor kadervorming/deskundigheidsbevordering bedraagt
maximaal € 150,= per persoon.
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3.3.

Incidentele participatiesubsidie

Incidentele participatiesubsidie
Artikel 15
1. Een vrijwilligersorganisatie of een burgerinitiatief kan in aanmerking komen
voor een incidentele participatiesubsidie.
2. De incidentele participatiesubsidie kan worden aangevraagd voor een activiteit
of een project gericht op de participatiesamenleving.
3. Een incidentele participatiesubsidie voor een project wordt voor maximaal
twee jaar verstrekt.
Artikel 16
Criteria voor vrijwilligersorganisaties
De door een vrijwilligersorganisatie uitgevoerde activiteit of project, als bedoeld
in artikel 15, tweede lid, dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. de activiteit of project is gericht op (één van) de volgende doelgroepen:
- jeugd en jongeren (tot en met 18 jaar);
- mensen met beperkingen;
- mensen in een achterstandssituatie;
- (kwetsbare) ouderen;
b. de activiteit of het project valt buiten het basisaanbod van de
vrijwilligersorganisatie;
c. de activiteit of het project is gericht op het versterken van de
zelfredzaamheid en participatie;
d. de activiteit of het project heeft een direct maatschappelijk doel en is
gericht op inwoners van de gemeente Asten;
e. de activiteit of het project heeft geen commercieel of politiek oogmerk; en
f. de activiteit of het project is niet in strijd met de wet, het algemeen belang
of de openbare orde.
Artikel 17
Criteria voor burgerinitiatieven
De door een burgerinitiatief uitgevoerde activiteit of project, als bedoeld in artikel
15, tweede lid, dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. De activiteit draagt bij aan het versterken van de participatie, sociale
cohesie en leefbaarheid;
b. De aanvraag komt van individuele of georganiseerde inwoners of
rechtspersonen, dus geen professionele instelling of bedrijf;
c. De activiteit stimuleert de eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners;
d. De activiteit wordt – grotendeels – door vrijwilligers uitgevoerd;
e. de activiteit of het project heeft geen commercieel of politiek oogmerk; en
f. de activiteit of het project is niet in strijd met de wet, het algemeen belang
of de openbare orde.
Artikel 18
Aanvraag
1. De incidentele participatiesubsidie kan gedurende het hele jaar worden
aangevraagd. De aanvraag dient bij het college te worden ingediend vóór
aanvang van de activiteit of het project.
2. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag legt de aanvrager indien van toepassing - de volgende bescheiden over:
a. een begroting;
b. een omschrijving van de activiteit of het project.
3. De aanvraag kan op twee wijzen worden ingediend:
a. digitaal, via www.asten.nl;
b. met gebruikmaking van het door het college vastgestelde
aanvraagformulier.
Artikel 19
Subsidieplafond
1. Jaarlijks is een budget van € 40.000,= beschikbaar voor de incidentele
participatiesubsidie.
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2. Om te voorkomen dat dit budget wordt overschreden is er een subsidieplafond
ingesteld. Aanvragen die worden ingediend nadat het budget is uitgeput
worden zonder verdere motivatie afgewezen.
3. De incidentele participatiesubsidie bedraagt maximaal € 5.000,= per
aanvraag.

Hoofdstuk 4

Indexering

Indexering subsidiebedragen
Artikel 20
1. De indexering wordt jaarlijks vastgesteld bij de uitgangspunten van de
begroting.
2. Voor professionele organisaties kan een ander indexeringspercentage gelden,
indien dit percentage contractueel is vastgelegd met de professionele
organisatie en indien autonome kostenstijgingen zijn ontstaan door caoverplichtingen voor professionele organisaties.

Hoofdstuk 5

Slotbepalingen

Artikel 21
Hardheidsclausule
1. Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of
meerdere verplichtingen van deze deelverordening.
2. Het college kan in bijzondere gevallen een artikel van deze deelverordening
buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot
een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 22
Overgangsbepalingen
Aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling aangaande de
kalenderjaren 2016 en 2017 worden afgedaan volgens de bepalingen van de
Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013.
Artikel 23
Inwerkingtreding
Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 24
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Deelverordening subsidie Welzijn
en Participatie gemeente Asten 2017’.
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Participatieraad Asten
WMO- RAAD
Asten, 27 oktober 2016

Aan Burgemeester en wethouders van Asten,
Postbus 290
5720 AG Asten
Onderwerp: Advies Nota Subsidiebeleid Welzijn en Participatie
Geacht college,
De Nota Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 is
in de Participatieraad besproken.
De algemene doelstelling dat de te subsidiëren activiteiten moeten zijn gericht op preventie, zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Asten,
zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving, vinden wij een zeer goed
uitgangspunt.
Verder hebben wij kunnen constateren, dat het voorgenomen beleid tot stand
is gekomen met uitgebreide consultatie-ronden, waarbij alle belanghebbenden hun inbreng hebben kunnen leveren.
Ook een uitstekend voorbeeld van het betrekken van inwoners bij voorgenomen beleid.
Het inzetten van subsidie als middel om bepaalde maatschappelijke doelen
te realiseren is een goed uitgangspunt. Hierbij past wel een kanttekening.
Immers of het middel effect heeft hangt mede af van de financieel middelen,
die ingezet worden. Daarover geeft de nota weinig uitsluitsel. Wij gaan er uit
dat deze koppeling wordt gelegd in de (meerjaren)begroting en tevens wordt
betrokken in een evaluatie in de komende jaren.

!

Met vriendelijke groeten,
De Participatieraad Asten,

Drs. J.H.M. (Hans) Dittner
Voorzitter

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/021459

AGENDANUMMER: 7
COMMISSIE Burgers op 21 november 2016
Onderwerp:

Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG

Bijlage(n):

1

Vergadering
van:
13 december
2016

Agendanummer:

p.h.:

16.12.

JH

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Betreft de situatie dat bij overschrijding van het BUIG budget met meer dan 5% gemeenten een
aanvullende uitkering bij het Rijk kunnen aanvragen. Om voor deze aanvullende uitkering in
aanmerking te komen, moeten gemeenten in kaart brengen wat de mogelijke oorzaken zijn en
welke maatregelen zij treft/gaat treffen om tot een reductie van het tekort te komen. Reeds in
december 2015 is een Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG vastgesteld. Omdat overschrijding
van het rijksbudget met meer dan 5% ook voor 2016 dreigt, is er door Senzer een geactualiseerde
analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn beschreven in bijgevoegd Plan van aanpak verlaging
uitgaven BUIG.
In de voorwaarden van de vangnetregeling is tevens vastgelegd dat de gemeenteraad een mening
moet geven over de maatregelen die het college neemt of heeft genomen om tot tekortreductie te
komen en dat deze mening op schrift moet staan.
Vandaar dat het college, naast de vaststelling van het plan zelf, ook u middels dit raadsvoorstel
informeert over dit geactualiseerde plan en u tevens om een reactie vraagt.
Beslispunten
1. Instemmen met de geactualiseerde analyse van het Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG.
2. Van oordeel te zijn dat de maatregelen bijdragen aan een daadwerkelijke reductie van de
uitgaven op de BUIG-middelen.
Inleiding
Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het rijk voor de bekostiging van uitkeringen op
grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de BBZ 2004 (voor zover de laatste betrekking
heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers). Daarnaast kan hieruit ook het instrument
loonkostensubsidie worden bekostigd.
Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in
werking getreden. Tevens is door het kabinet ervoor gekozen om 2015 aan te merken als het
invoeringsjaar van een nieuw vangnet (Stb. 2014, 537), waarbij een eenvoudige voorziening
beoogd wordt, zonder verplichting tot het opstellen van verbeterplannen. De jaren 2015 en 2016
zijn overgangsjaren. Pas in 2017 wordt de nieuwe vangnetregeling definitief ingevoerd op basis van
het nieuwe verdeelmodel.
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Deze vangnetregeling geeft gemeenten de mogelijkheid om bij een overschrijding van het BUIG
budget van meer dan 5% een aanvullende uitkering bij het rijk aan te vragen. In de voorwaarden
van de regeling stelt het rijk dat de gemeenteraad een mening moet geven over de maatregelen
die het college neemt of heeft genomen om tot tekortreductie te komen en dat deze mening op
schrift moet staan.

Wat willen we bereiken
Omdat reeds in 2015 bij een aantal gemeenten in de Peelregio een overschrijding van meer dan
5% dreigde, is er een Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG opgesteld, waarmee de
gemeenteraden in december 2015 hebben ingestemd. Ook voor 2016 dreigt er voor alle gemeenten
binnen Senzer een tekort op het BUIG-budget. Bij een drietal gemeenten, waaronder gemeente
Asten, zal het tekort naar alle waarschijnlijkheid meer dan 5% bedragen. In totaal verwacht Senzer
een tekort van meer dan € 2 miljoen. Vandaar dat Senzer een geactualiseerde versie van het Plan
van Aanpak verlaging BUIG heeft opgesteld, waarbij de effecten en voortgang van de eerder
vastgestelde maatregelen in beeld worden gebracht. Wel zijn er nog een aantal financiële
onduidelijkheden waarmee nog geen rekening is gehouden, zoals de hoogte van de inter-temporale
tegemoetkoming van het rijk in verband met verhoogde asielinstroom en de hoogte van de
definitieve bijdragen van het rijk.
Naast dit plan van aanpak ontvangen gemeenten maandelijks factsheets, waarin de ontwikkeling
van het uitkeringsbestand alsmede de ontwikkeling van de uitgaven gemonitord wordt. Deze
factsheets worden in de gemeente Asten intern gecommuniceerd met het management, de
verantwoordelijke portefeuillehouder en de gemeenteraad.
Wat gaan we daarvoor doen
Analyse:
Om in beeld te krijgen op welke onderdelen Senzer acties kan en moet ondernemen om de
uitgaven van de BUIG te reduceren is een hernieuwde analyse opgesteld. Deze analyse is mede
gebaseerd op de gegevens zoals verkregen uit de CBS en de DIVOSA Benchmark.
De analyse haakt aan bij de onderwerpen zoals die in het eerste plan van aanpak, vastgesteld in
2015, stonden opgenomen.
Gemiddelde (netto) jaaruitkering
Geen maatregelen werden voorgesteld, aangezien de samenstelling van ons bestand geen
aanleiding gaf hier acties op uit te zetten.
Specifiek voor de gemeente Asten merken wij op dat deze gemeente de hoogste gemiddelde
jaaruitkering kent binnen Senzer. Geanalyseerd is daarom wat hiervan de oorzaak is. Hierbij is
gekeken naar de leefvorm, parttime inkomsten en baten terugvordering. Alle drie betreft het
aspecten die direct invloed hebben op de hoogte van de uitkering.
- Het percentage werkzoekenden met een duurdere gezinsnorm
(samenwonend/gehuwd) bedraagt 21,2% ten opzichte van 20,7% voor de
overige gemeenten. Dit verschil is te gering om hier verdere conclusies aan te
verbinden.
- Voor wat betreft het parttime werken blijft de gemeente Asten achter bij de
rest. Dit verschil benadrukt het belang voor zeker de gemeente Asten te blijven
insteken op het simuleren van parttime werk (zie kopje Ontwikkeling
bijstandsvolume Senzer onder ‘Overige acties werk’).
- Het bedrag dat het afgelopen jaar is teruggevorderd ten opzichte van het
gemiddeld aantal uitkeringen ligt beduidend lager dan de verhouding bij de
overige gemeenten (€ 186,- ten opzichte van € 240/€ 395). Dit zit hem deels in
de stijging van het bijstandsvolume (zie kopje Ontwikkeling bijstandsvolume
Senzer) en deels in de achterblijvende ontvangsten terugvordering (zie kopje
Incasso/terugvordering en verhaal).
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Ontwikkeling bijstandsvolume Senzer
Het bijstandsvolume wordt bepaalt door enerzijds de instroom en anderzijds de uitstroom.
Instroom
De instroom zien we over alle gemeenten binnen Senzer vanaf augustus 2015 geleidelijk
toenemen, met een strekte stijging vanaf maart 2016. Senzer heeft diverse acties ingezet, zoals
extra inzet fte, werkzoekenden aan de poort direct doorverwijzen naar werk, trainingen en/of
projecten geschikt voor de doelgroep en het organiseren van bijeenkomsten specifiek voor
jongeren. Daarnaast is een pilot gestart om de relatie tussen uitkeringsspecialist en de
werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde, overeenkomstig de nieuwe werkwijze van Senzer. Aan al
deze projecten hebben 792 werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden deelgenomen, wat heeft
geresulteerd in 535 personen die minder zijn ingestroomd.
Desondanks is sprake van een enorme stijging van het uitkeringsbestand. Voor geheel Senzer zien
we een toename van 57,7% in juli 2016 ten opzichte van juli 2015. Voor specifiek Asten bedraagt
dit percentage 63,6. Voor een groot deel is deze toename het gevolg van het toegenomen aantal
statushouders als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Het streven is om deze groep zo snel
mogelijk toe te leiden naar werk dan wel maatschappelijke participatie. Andere oorzaken voor de
verhoogde instroom is de afschaffing van de Wsw en Wajong, nieuw beleid WW en verhoogde
pensioenleeftijd.
Gemeente Asten loopt hierin gemiddeld mee. Ten opzichte van het totaal heeft gemeente Asten
een ietwat hogere stijging van het bijstandsvolume. Buiten de algemene verklaringen, is hier
aanvullend geen specifieke regio gebonden verklaring voor te geven.
Uitstroom
Was er in september 2015 nog sprake van een verhoogde uitstroom, daarna zien we dat deze regio
breed terugzakt. Sinds het tweede kwartaal van 2016 zien we weer een toename. Van belang is
deze stijgende lijn de aankomende periode vast te houden. De focus ligt hierbij op het invullen van
garantiebanen en het realiseren van reguliere uitstroom, inclusief parttime werkzaamheden.
Voorgestelde actie in 2015 was om te streven naar een uitstroompercentage van 45% (niveau van
juni 2014). In juli 2016 ligt het uitstroompercentage echter op 36,5%. Lager dus dan waarnaar
gestreefd werd. Om de opgelegde taakstelling te behalen, zijn er voor de tweede helft van 2016
aanvullende harde doelen toegevoegd.
Overige acties ten aanzien van werk zijn:
- Stimuleren parttime werken;
- Bevorderen parttime ondernemerschap;
- Verschuiven betaaldatum, tot die tijd flexibel korten van inkomsten in overleg
met de uitkeringsgerechtigde;
- Beëindigen geblokkeerde uitkeringen.
Voor specifiek de gemeente Asten zien we dat het percentage uitkeringsgerechtigden dat parttime
werkt achter blijft bij het percentage dat geldt binnen Senzer (6% ten opzichte van 9%). In 2015
was de situatie precies andersom, en had Asten ten opzichte van het totaal juist een hoger
percentage (10% ten opzichte van 8%). Wel zien we net als vorig jaar dat het gemiddelde bedrag
aan inkomsten hoger ligt dan gemiddeld.
Van belang is daarom de ingezette acties ten aanzien van parttime werken voort te zetten. Niet
alleen ten aanzien van het financiële aspect, maar ook maatschappelijk. Dit laatste aangezien
parttime werk kan worden gezien als een goede stap richting volledige uitstroom en financiële
onafhankelijkheid.
Maatregelen en boetes
Ten opzichte van het gemiddelde van de overige organisaties binnen de benchmark werden er
minder maatregelen opgelegd. Voorgestelde actie was om het bestaande beleid consequent en
eenduidig toe te passen. We merken hierbij op dat hieraan over de gehele linie uitvoering wordt
gegeven. Daarnaast is tijdens een regionaal portefeuillehoudersoverleg aangegeven dat men het
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opleggen van maatregelen en boetes niet als doel op zich wil stellen. Als gevolg hiervan is het
opleggen van maatregelen en boetes in het geactualiseerde plan niet meer als sturingsinstrument
opgenomen ten aanzien van het verlagen van de uitgaven BUIG.
Incasso / terugvordering en verhaal
In 2015 bleek uit de benchmark dat wij in de Peelregio te maken hebben met gelijkblijvende
ontvangsten ten opzichte van het hoge bedrag aan openstaande vorderingen. Op dit punt scoorden
wij lager dan andere gemeenten binnen de benchmark. Deels is dit gelegen in het feit dat “oude”
vorderingen niet worden afgeboekt en gevolgd blijven worden om te beoordelen of zij in de
toekomst alsnog kunnen worden geïnd. Om meer vorderingen te kunnen incasseren en om per
vordering een hoger bedrag te innen, werden diverse maatregelen voorgesteld. Hiertoe behoren
het 1x per week houden van belavonden, overdragen van vorderingen aan de deurwaarder,
debiteuren zonder actieve uitkering onder controle houden en het doorvoeren van een
kwaliteitsslag.
Aan al deze actiepunten is gehoor gegeven en heeft over de gehele linie tot verbeteringen geleid.
Specifiek voor Asten geldt dat wij te maken hebben gehad met dalende ontvangsten. Omdat aan de
andere kant ook het openstaand bedrag aan vorderingen is gedaald, is de incassoquote toch
gestegen. Van belang blijft om de ontvangsten zo hoog mogelijk te krijgen. Vandaar dat met de
eerder voorgestelde acties voortgang wordt gemaakt.
Ontheffingen (vrijstelling van de arbeidsverplichting)
In 2015 constateerden we dat het percentage uitkeringsgerechtigden dat is vrijgesteld van de
arbeidsverplichting beduidend hoger lag dan bij de andere gemeenten van de benchmark (21% ten
opzichte van 14%).
Acties die zijn ingezet:
- Aan de doelgroep alleenstaande ouders wordt niet automatisch meer
ontheffing verleend, maar enkel op verzoek;
- Elke ontheffing wordt vooraf afgestemd met teammanager;
- Alle in het verleden verleende ontheffingen worden herzien;
- Onderzocht wordt of bestaande ontheffingen op juiste gronden zijn verleend.
Resultaat van de ingezette acties is dat het percentage ontheffingen is teruggelopen naar 13,6%.
Landelijk bedraagt dit percentage 13,4%, waardoor nog maar sprake is van een zeer klein verschil.
Voor specifiek Asten zien we dat het percentage ontheffingen in een jaar tijd met ruim 36% is
gedaald. Voor alle gemeenten binnen Senzer ligt dit percentage op 38%.
Doorlooptijd afhandeling aanvraag
Voor wat betreft de instroom deed Asten het vorig jaar gemiddeld. Om het proces aan de poort op
orde te houden werd, naast het beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom, de
actie voorgesteld om minimaal 85% van het aantal aanvragen binnen de wettelijke termijn af te
handelen.
Binnen Senzer is de doorlooptijd het afgelopen jaar sterk verbeterd. Het werkproces ‘afhandeling
aanvragen’ is steeds beter onder controle. Hierdoor weet de aanvrager sneller waar hij aan toe is
en hoeven minder voorschotten te worden verstrekt.
Specifiek voor Asten geldt dat wij in juli 2015 op een percentage van 84,9% zaten en dat dit
percentage in juli 2016 is verhoogd naar 100% tijdigheid.
Tevens kunnen hierdoor werkzoekenden aan de poort eerder worden opgepakt, waardoor uitstroom
van de groep beter bereikt kan worden.
Mogelijke alternatieven
Na een grondige analyse worden op alle terreinen ingezette acties voortgezet en in sommige
gevallen nieuwe acties toegevoegd. Alternatieven zijn verder niet uitgewerkt.

4/6

Risico’s
Als de procedures in deze niet zorgvuldig zijn gevolgd, kan het rijk besluiten een verzoek om
aanvullende uitkering niet te honoreren.
Communicatie
Aangepaste werkwijzen worden bij Senzer uitgevoerd en gecommuniceerd via de teammanagers
naar de betreffende medewerkers.
Wat mag het kosten
Door de genoemde acties, willen wij een verlaging van de uitgaven van de BUIG bereiken, zodat
overschrijding van het BUIG budget wordt beperkt.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG (AST/2016/21563)

d.vandijck@asten.nl
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De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november
2016 met zaaknummer AST/2016/021459;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 21 november 2016;

besluit:

1.
2.

In te stemmen met de geactualiseerde analyse van het Plan van aanpak verlaging
uitgaven BUIG.
Van oordeel te zijn dat de maatregelen bijdragen aan een daadwerkelijke reductie
van de uitgaven op de BUIG-middelen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
13 december 2016.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

PLAN VAN AANPAK VERLAGING UITGAVEN BUIG1
INLEIDING
Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van
de Participatiewet, de IOAW , de IOAZ en het BBZ 2004 (voor zover deze laatste betrekking heeft op
levensonderhoud voor startende ondernemers). Daarnaast kan hieruit ook het instrument loonkostensubsidie
door gemeenten gefinancierd worden.
Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking
getreden. Door het kabinet is ervoor gekozen om 2015 en 2016 aan te merken als overgangsjaren. In 2017
wordt de nieuwe vangnetregeling ingevoerd waarbij de verdeling gebeurt op basis van de nieuwe
verdeelsystematiek.
Uitgaven BUIG.
De prognose met betrekking tot de uitgaven voor 2016 is ongunstig. Op basis van de actuele ontwikkelingen
lijkt het financiële tekort voor 2016 voor Senzer vooralsnog boven de € 2 miljoen uit te komen
(-3,2%). In dit tekort is nog geen rekening gehouden met de door het Rijk toegezegde inter-temporele
tegemoetkoming voor de extra kosten van bijstandsverlening aan statushouders. De verdeling van deze
(voor)gefinancierde middelen (landelijk € 85 miljoen) vindt plaats conform de gerealiseerde taakstelling.
De doorrekening van deze tegemoetkoming zal echter een verlaging van het verwacht tekort betekenen.
Het BUIG-budget voor 2016 dreigt op basis van deze prognose voor alle gemeenten binnen Senzer uit te
komen op een tekort. Het tekort, tot 105% van de toegekende rijksbijdrage, dient de gemeente uit eigen
middelen te bekostigen.
Voor het tekort boven de 5% kan de betreffende gemeente in aanmerking komen voor een aanvullende
uitkering op grond van de Vangnetregeling. Hiervoor moeten zij voldoen aan een aantal, door het ministerie
van SZW gestelde, formele voorwaarden.
Op basis van eigen prognoses lijken vooralsnog de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren over 2016 uit
te komen op een tekort boven de 5%. Er zijn echter nog enkele financiële onduidelijkheden zoals de hoogte
van de inter-temporele tegemoetkoming en de hoogte van de definitieve rijksbijdrage.
Om die reden legt Senzer de colleges en gemeenteraden van alle regiogemeenten, naast de maandelijkse
factsheets waarin wij de ontwikkeling van het volume alsmede de ontwikkeling van de uitgaven monitoren,
deze geactualiseerde analyse van het Plan van Aanpak BUIG voor zodat altijd kan worden voldaan aan de
voorwaarden voor een aanvullende uitkering op grond van de vangnetregeling.
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Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
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PLAN VAN AANPAK BUIG
AANLEIDING
De prognose voor uitgaven van de BUIG in 2016 geeft voor alle gemeenten binnen de arbeidsmarkt
Helmond-De Peel een negatief beeld. Bij deze prognose is gerekend met het, voor de gemeente geldende,
nader voorlopige BUIG-budget.
Wanneer een gemeente voor 2016, bij een tekort op de uitgaven BUIG hoger dan 5%, een aanvullende
uitkering wil aanvragen moet de gemeente, naast het monitoren van de uitgaven BUIG in het lopende jaar, in
hetzelfde jaar ook al de volgende acties uitvoeren.
Voorwaarden:
1. Monitoring uitgaven BUIG;
2. Analyse van het tekort op de BUIG-middelen met eventueel in te zetten maatregelen
(aangegeven in grijze kaders);
3. College(‘s) moeten hierover zo vroeg mogelijk geadviseerd worden en akkoord gaan met de in
te zetten maatregelen;
4. De Gemeenteraad(en) dienen hierover door het college geïnformeerd te worden en akkoord te gaan
met de in te zetten maatregelen. De opvattingen van de gemeenteraad dient schriftelijk te worden
vastgelegd.

ANALYSE
Om helder te krijgen op welke onderdelen Senzer acties kan en moet ondernemen om de uitgaven van de
BUIG te reduceren is een analyse opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de gegevens zoals deze komen uit de
CBS aanlevering en de DIVOSA Benchmark.
De Divosa Benchmark is een hulpmiddel voor gemeenten om de eigen prestaties in kaart te brengen en te vergelijken
met de prestatie van andere gemeenten. De gemeente krijgt daarmee aanknopingspunten voor verbeteringen in de
eigen organisatie. De indicatoren van de benchmark hebben een uitdrukkelijk leerdoel en zijn niet geschikt of bedoeld
voor afrekening of verantwoording.

GEMIDDELDE JAARUITKERING
Met de gemiddelde jaaruitkering hebben we het niet over de uitkering van de individuele
uitkeringsgerechtigde maar over het berekende gemiddelde van de rijksbijdrage/aantal
uitkeringsgerechtigden, dat als referentie wordt gebruikt door het rijk voor de verdeling van het macrobudget.
Bij de verdeling van het macrobudget 2016 is rekening gehouden met de effecten van het rijksbeleid als
gevolg van de invoering van de Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (o.a. kostendelersnorm).
Hierbij is, met betrekking tot de kostendelersnorm, rekening gehouden met een overloopeffect van de
invoering van de kostendelersnorm. Omdat de kostendelersnorm voor het zittend bestand pas halverwege
2015 is ingegaan, werkt het effect volgens het ministerie pas in 2016 volledig door in de gemiddelde
uitkering.
Rekening houdend met het bovenstaande gaat het ministerie, bij de verdeling van het nader voorlopige
macrobudget BUIG 2016, uit van een gemiddelde jaaruitkering van € 13.825,-.
Effecten kostendelersregeling.
Binnen Senzer waren, zoals reeds verwacht, de gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm voor
het uitkeringsvolume en de BUIG-middelen minimaal. De gerealiseerde besparing op de BUIG kwam in de
maand juli 2015 voor Senzer uit op € 50.000,-.
Onderdelen waarop de organisatie direct kan sturen.
De gemiddelde jaaruitkering is het resultaat van volume (instroom en uitstroom), baten (terugvordering) en
beperking van uitgaven door parttime inkomsten (waaronder parttime inkomsten uit werk).
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bron: bruto uitgaven uit GWS4ALL

In het eerste PvA BUIG is de gemiddelde jaaruitkering vergeleken met het resultaat van de deelnemende
gemeenten binnen de Benchmark. We constateren dat dit een oneigenlijke vergelijking is omdat ook het Rijk,
bij de toekenning van het Macrobudget BUIG, uitgaat van een gemiddelde uitkering. Daarom ligt het meer
voor de hand om de gemiddelde jaaruitkering van Senzer voortaan te vergelijken met het Rijk.
Als we de bruto jaaruitkering van Senzer voor 2016 (€ 13.646,-), berekend op basis van het voortschrijdend
gemiddelde, afzetten tegen de gemiddelde jaaruitkering van € 13.972,-, waarmee gerekend is bij de
vaststelling van het definitieve macrobudget 2016, zien we voor Senzer een positief resultaat van € 326,- per
bruto gemiddelde jaaruitkering.
Dit betekent een goed resultaat op de ingezette acties voor de gemiddelde jaaruitkering. We zien echter dat
het volume te hoog blijft.

ONTWIKKELING BIJSTANDSVOLUME SENZER
Volume Buig
Senzer
Instroom
Uitstroom
Senzer

jul-15
2015
194
195
4.856

aug
2015
94
159
4.791

sep
2015
149
119
4.821

okt
2015
137
181
4.777

nov
2015
161
150
4.788

dec
2015
172
150
4.810

jan
2016
110
137
4.783

feb
2016
128
92
4.819

mrt
2016
159
93
4.885

apr
2016
167
148
4.904

mei
2016
123
106
4.921

jun
2016
203
128
4.996

Ontwikkeling volume BUIG (algemene bijstand, Ioaw, Ioaz en Bbz-levensonderhoud) Senzer.

Instroom.
De instroom zien we vanaf augustus 2015 geleidelijk oplopen met een sterke stijging vanaf maart 2016.
Binnen team Uitkeringen zijn er na juli 2015 diverse acties uitgezet ter beperking van de instroom.
In dat verband zijn de volgende acties ingezet:
- De personele bezetting (planning) is aangepast aan het aantal intakes;
- Er is sprake van een overzichtelijke werkvoorraad. Hierdoor hebben we een adequaat beeld van het
aantal werkzoekenden die mogelijk een uitkering gaan ontvangen;
- Hierdoor worden er minder voorschotten verstrekt. Dit leidt tot minder terugvordering in het
geval dat de aanvraag niet leidt tot een uitkering, wat een kostenverlagend effect heeft;
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jul
2016
232
187
5.041

-

Geschikte werkzoekenden worden rechtstreeks geplaatst bij Direct Werk bv;
Werkzoekenden aan de poort (50+) sluiten aan bij de training van het UWV voor 50 plussers
(realisatie 1 november 2015);
- Werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) (55+) van het zittend bestand nemen, per direct deel aan de
bijeenkomsten vanuit het UWV/Poort-project einde WW-inzicht. De effecten daarvan worden inzichtelijk
gemaakt door de teammanagers Uitkeringen en voor opvolging teruggekoppeld naar arbeidsintegratie;
- Werkzoekenden aan de poort met schuldenproblematiek die belemmerend werkt voor
re-integratie meteen verwijzen naar het project “grip op de knip”;
- Werkzoekenden aan de poort nemen deel aan de groepstraining die door de LEV-groep wordt
georganiseerd. Werkzoekenden worden hiervoor aangemeld bij de LEV-groep
(t/m oktober 2015: 20 werkzoekenden);
- Organiseren van bijeenkomsten voor jongeren tijdens de zoektermijn (eerste 4 weken)
ter ondersteuning richting een concreet plan van aanpak;
- Organiseren van groepsbijeenkomsten voor 27+ op onderstaande onderdelen:
- schuldbeheersing;
- wat betekent het hebben van een bijstandsuitkering;
- groepscoaching;
- self-immage;
- zelfbewustzijn;
- arbeidsinzicht (self-efficacy, coping, sociale normen);
- Binnen team Uitkeringen is een pilot opgestart met als doel om een versterking van de relatie tussen
uitkeringsspecialist en werkzoekende/uitkeringsgerechtigde te onderzoeken.
Hiermee wordt bedoeld om als organisatie de verbinding en een gezamenlijk commitment te
verkrijgen met werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n). Dit moet een basis leggen voor de werkwijze
van Senzer. Er is gestart met een aantal uitkeringsspecialisten met als doel deze werkwijze op te zetten
en fasegewijs uit te rollen en daardoor draagvlak voor deze werkwijze te vergroten;
- Verschuiven betaaldatum ten behoeve van nieuwe instroom.
Aan deze projecten hebben 792 werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) deelgenomen en zijn er
daardoor, binnen deze periode, 535 minder ingestroomd.
Instroom BUIG
Senzer
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Senzer

jul-15
2015
7
19
30
13
105
18
2
194

aug
2015
4
15
12
7
51
2
3
94

sep
2015
4
9
19
17
79
9
12
149

okt
2015
3
5
18
14
82
13
2
137

nov
2015
6
12
20
13
96
4
10
161

dec
2015
8
18
25
17
93
9
2
172

jan
2016
5
12
10
9
61
5
8
110

feb
2016
3
18
18
10
68
5
6
128

mrt
2016
2
14
23
17
90
4
9
159

apr
2016
7
13
32
10
80
9
16
167

mei
2016
3
10
18
16
72
3
1
123

jun
2016
12
18
39
18
105
6
5
203

jul
2016
9
21
37
21
116
20
8
232

Bron: Cijfers CBS

Statushouders
De verhoogde instroom van vergunninghouders betekent voor Senzer een toename van ruim 57,5% in juli
2016 (507) ten opzichte van juli 2015 (322). Voor de individuele gemeenten komt dit neer op: Asten 63.6%,
Deurne 57.1%, Geldrop-Mierlo 89.4%, Gemert-Bakel 66.7%, Helmond 36.1%, Laarbeek 63.6% en Someren
100%.
Bestandsontwikkeling
statushouders
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Senzer

jul
2015
22
49
47
30
133
22
19
322

aug
2015
23
52
50
31
132
23
19
330

sep
2015
25
52
56
31
136
23
22
345

okt
2015
23
53
59
34
137
26
23
355

nov
2015
23
53
58
36
145
26
24
365

dec
2015
25
54
64
38
142
29
24
376

jan
2016
25
55
61
39
139
32
24
375

feb
2016
25
60
65
39
143
32
24
388

mrt
2016
25
61
63
41
148
32
26
396

apr
2016
26
62
71
42
148
34
32
415

mei
2016
27
63
70
44
149
34
32
419

jun
2016
34
69
80
46
159
36
34
458

jul
2016
36
77
89
50
181
36
38
507

Bron: cijfers CBS

De rol van Senzer met betrekking tot de statushouders is dat zij zo snel mogelijk in het proces hun focus
gericht hebben op werk indien mogelijk en anders op het maatschappelijk participeren.
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Statushouders krijgen een algemene intake. Specifieke verdiepingsvragen rondom bijvoorbeeld
competenties kunnen onderzocht worden met een verdiepende diagnose. Verder krijgen statushouders een
uitkeringsintake en deze medewerker blijft verder gekoppeld aan de statushouder. Statushouders die in
redelijke mate Nederlands of Engels spreken zullen direct bemiddeld worden door een van de
participatiecoaches werk die gebiedsgericht werken, zodat er ook sterk ingezet kan worden op de
plaatselijke arbeidsmarkt.
Het merendeel van de statushouders zal in aanvang worden doorgeleid naar de participatiecoach Taal en
Integratie (aanname 80%). Ook deze participatiecoach werkt gebiedsgericht met belangrijkste taken:
- inzet op tegenprestatie;
- monitoren inburgering en taal;
- voorbereiden en overdracht op een traject naar werk;
- doorgeleiden naar beroepsopleidingen.
Analyse instroom
De toename van het aantal bijstandsuitkeringen lijkt hierdoor deels op conto van het aantal statushouders
te komen. Naast de statushouders zien we echter ook een toename van het aantal Ioaw-uitkeringen (na
bereiken max. WW).
Enkele aanvullende verklaringen voor de toename van het aantal bijstandsuitkeringen:
- Door de invoering van de Participatiewet is de groep mensen die aanspraak maakt op bijstand een stuk
groter geworden. Mensen die vroeger in de Wsw of de Wajong kwamen, vallen nu onder de PW;
- De instroom van statushouders die in hun eerste periode in Nederland meestal zijn aangewezen op
bijstand leidt tot een toename van het aantal bijstandsuitkeringen;
- Nieuw beleid rondom de WW leidt ertoe dat werkenden vanaf 2016 minder snel WW opbouwen, en dus
bij werkloosheid eerder zijn aangewezen op (aanvullende) bijstand;.
- 45-plussers die werkloos zijn geraakt en zijn doorgestroomd van de WW naar de bijstand hadden een
kleinere kans om weer aan het werk te komen maar dit lijkt volgens de laatste berichten aan te trekken
nu het weer beter gaat met de economie.
Uitstroom.
In het ondernemingsplan is voor de uitstroom een taakstelling opgelegd: ‘uitstroom is instroom + 1%’.
De grafiek laat in september 2015 een verhoogde uitstroom zien en zakt hierna geleidelijk terug naar het
laagste niveau in 12 maanden. Om de uitstroom te bevorderen leggen we de focus op reguliere uitstroom,
naast het realiseren van de banenafspraken en de daarin neergelegde prioritering.
In het 2e kwartaal 2016 lijkt de uitstroom te verbeteren.
Volgens de taakstelling hadden er, in de periode juli 2015 t/m juli 2016 op grond van de instroomcijfers,
2.049 bijstandsuitkeringen beëindigd moeten worden (158 uitkeringen per maand). Door het achterblijven
van het werkelijke aantal beëindigingen in deze periode (1.798) is het volume met 251 bijstandsuitkeringen
toegenomen (21 uitkeringen per maand).
Uitstroom BUIG
Senzer
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Senzer

jul-15
2015
4
14
19
24
116
7
11
195

aug
2015

jul-15
2015

aug
2015

7
11
20
16
89
11
5
159

sep
2015
5
13
16
5
78
2
0
119

okt
2015
7
10
22
18
105
7
12
181

nov
2015
3
9
22
17
86
9
4
150

dec
2015
3
14
22
17
80
5
9
150

jan
2016
3
7
18
17
77
9
6
137

feb
2016
1
12
18
5
45
6
5
92

mrt
2016
5
11
16
4
53
3
1
93

apr
2016
4
10
15
16
90
10
3
148

mei
2016
4
11
22
6
53
6
4
106

jun
2016
3
13
15
13
77
4
3
128

jul
2016
5
20
18
14
118
7
5
187

Bron: Divosa benchmark
Reden uitstroom
Senser
Werk
Scholing
Andere inkomsten
Handhaving
Autonoom
Andere oorzaak

85
0
11
12
52
35

70
1
15
15
33
23

sep
2015
50
4
5
10
26
24

okt
2015
75
7
7
13
55
24

nov
2015
56
4
9
14
42
25

Omschrijving ‘reden uitstroom’ zijn vast omschreven door het CBS
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dec
2015
64
1
5
6
40
34

jan
2016
41
3
13
13
36
31

feb
2016
30
0
5
9
27
21

mrt
2016
31
1
5
7
28
21

apr
2016
50
0
14
11
29
44

mei
2016
32
0
4
10
28
32

jun
2016
50
1
5
10
37
25

jul
2016
55
1
16
19
46
50

Toelichting reden uitstroom
- Werk: uitstroom door arbeid in dienstbetrekking of zelfstandig beroep of bedrijf ongeacht met
eventuele inzet van loonkostensubsidie;
- Scholing: uitstroom i.v.m. het gaan volgen van onderwijs met recht op studiefinanciering;
- Andere inkomsten: uitkering arbeidsongeschiktheid, alimentatie, vermogensopbrengsten,
ander inkomen en werkloosheidsuitkering;

-

-

Handhaving: overschrijden maximale verblijfsduur buitenland, geen inlichtingen, niet verschenen op
herhaalde oproep inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek, en
kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen;
Autonoom: bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, overlijden, detentie, verhuizing naar andere
gemeente of buitenland en aangaan relatie;
Andere oorzaak: bijvoorbeeld beëindiging op eigen verzoek van uitkeringsgerechtigde, bij onduidelijke
verblijfplaats van uitkeringsgerechtigde, wijziging van uitkeringsregeling, oorzaak bij (bijstands)partner.

Het percentage dat in de periode juli 2015 t/m juli 2016 uitstroomde in verband met werkaanvaarding kwam
uit op 36.5%.
Door het achterblijven van de uitstroom ten opzichte van de opgelegde taakstelling zijn er voor de tweede
helft van 2016 nog enkele harde doelen toegevoegd, t.w.:
- 500 plaatsbare werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) met high potential laten uitstromen naar werk.
Elke participatiecoach zorgt dat in het resterende jaar nog minimaal 5 werkzoekende(n)/
uitkeringsgerechtigde(n) een baan krijgen;
- Nieuwe werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) in traject worden aangemeld bij de pilot Tempo-Team;
- Overige werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) die in traject zijn of moeten komen worden geplaatst
op een werkstage. Alle leerwerkplekken dienen ingevuld te zijn;
- Statushouders nemen deel aan de pilot Refugee Talent Hub (samen met Amsterdam en Eindhoven).
- Out of the box-werkgevers: acties naar werkvelden die niet vallen onder de 7 hoofdsectoren van
Senzer;
- Inzet van taalcoaching voor anderstaligen met een participatiewet-uitkering die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen.
De Refugee Talent Hub is een ecosysteem tussen Vluchteling-talenten, bedrijven, overheid en NGOs.
Het doel van de Refugee Talent Hub is het matchen van vluchteling talent op basis van hun vaardigheden met een
stage, baan of andere werkervaringsplek.

Overige acties “Werk”
Het streven is om het gemiddeld percentage werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) met een
bijstandsuitkering dat parttime werkt, in de periode 1 oktober 2015 tot 31 december 2016, verhoogd te
hebben tot het aan de benchmark gerelateerd percentage (juli 2016: 10%). Naast de duurzame volledige
uitstroom is onze focus tevens gericht op het sturen op parttime uitstroom maar ook uitstroom voor kortere
periodes (uitzendwerk).
Toelichting overige acties werk
De accountmanagers benaderen de werkgevers naar de mogelijkheden van (parttime) werk. Hierna dient
de scout, om de realisatie van het streefdoel te bereiken, te ondersteunen middels extra plaatsingen.
Wanneer een werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt en geen parttime
werkzaamheden heeft dan wordt toch nadrukkelijk tijdens de contacten door de participatiecoach de
mogelijkheden voor parttime werk onderzocht. Arbeidsintegratie voert een actie uit dat tot doel heeft om
iedere werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde, die reeds parttime werkzaamheden heeft en daarnaast nog
een uitkering, volledig uit te laten stromen. Dit door een directe benadering van de werkgevers waar de
parttime werkzaamheden worden uitgevoerd met het doel om deze werkzaamheden uit te breiden zodat de
werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde uitkeringsonafhankelijk wordt.
Toelichting parttime ondernemen
Er is een groep mensen met een bijstandsuitkering die in toenemende mate voor eigen rekening en risico wil
werken, maar lopen er tegenaan dat het hen niet lukt om een levensvatbaar bedrijf op te zetten en fulltime
hiermee bezig te zijn. Gelet op de veranderende arbeidsmarkt en de druk op de BUIG-middelen is het ook
voor deze groep werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde wenselijk om binnen de Participatiewet op parttime
basis zelfstandige activiteiten uit te voeren. In dat verband willen de colleges en Senzer het uitoefenen van
parttime ondernemerschap voor mensen met een bijstandsuitkering bevorderen. Dit geldt voor
werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde die al zelfstandige activiteiten uitvoeren en hiermee onvoldoende
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verdienen om volledig uit te bijstand te blijven. Daartoe zijn de beleidsregels, het proces en de organisatie
rondom Parttime ondernemen (voorheen Marginale zelfstandigen) in 2015 aangepast.
Binnen Senzer hadden in de periode juli 2015 t/m juli 2016 gemiddeld 423 werkzoekende/
uitkeringsgerechtigde, naast hun uitkering, inkomsten uit arbeid. Dit was 9% per maand van het gemiddelde
volume BUIG over dezelfde periode. De gemiddelde inkomsten per maand bedroegen € 579,(zie onderstaande tabel voor de individuele gemeente).
Parttim e inkom sten
per gemeente
% parttime w erk
Gemiddeld aantal p/m
Gemiddelde inkomsten p/m
Bron: Divosa benchmark

Asten
6%
11
€ 622

Deurne
10%
42
€ 505

GeldropMierlo
9%
68
€ 537

GemertBakel
9%
33
€ 587

Helmond
9%
233
€ 596

Laarbeek Someren
9%
8%
20
16
€ 588
€ 649

Senzer
9%
423
€ 579

Binnen arbeidsintegratie zijn afspraken gemaakt om, naast inzet op volledig uitstoom, inzet te plegen op de
parttime uitstroom door het motiveren van werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) om ook tijdelijke banen
aan te nemen voor minder uren. Daarnaast worden werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) zowel door de
participatiecoach als bij het Werkgeversplein gewezen op het aanbod van parttime vacatures en zo mogelijk
doorverwezen naar de uitzendbureaus.
Bij het sturen op parttime werk zien we echter ook nog belemmeringen:
- Het niveau van de werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) ligt over het algemeen een stuk lager dan
de vraag in de vacatures;
- Uitzendbureaus schrijven werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n), buiten de speeddates, niet meer
in. De dienstverlening bij de uitzendbureaus loopt grotendeels via de internet site van het betreffende
bureau en dat kan belemmerend werken;
- Betaaldatum uitkering en de verrekening van de parttime inkomsten.
Toelichting verschuiven betaaldatum
Het verschuiven van de betaaldatum heeft tot doel om belemmeringen voor uitkeringsgerechtigde(n) om
parttime werk te aanvaarden weg te nemen. De wijziging van het aantal betaalmomenten in de week is
onderdeel van het nieuw in te richten werkproces uitkeringen, waarbij tevens gekeken wordt naar de inzet
van personeel. Dit is nog in ontwikkeling. Er wordt wel meer gewerkt met het flexibel korten van
inkomsten/meedenken met de uitkeringsgerechtigde(n). Bij het in mindering brengen van inkomsten op de
uitkering zal, daar waar het kan, zoveel mogelijk meegedacht worden in oplossingen voor de
uitkeringsgerechtigde. Hierdoor zou het aanvaarden van parttime werk voor de uitkeringsgerechtigden
minder belemmerend werken.
Beëindigen geblokkeerde uitkeringen
Geblokkeerde uitkeringen die beëindigd kunnen worden, worden direct afgewerkt.
Toelichting geblokkeerde uitkeringen:
Niet alle uitkeringen die geblokkeerd staan worden beëindigd. Op dit moment sturen we op het terugbrengen
van geblokkeerde uitkeringen die langer dan 2 maanden geblokkeerd staan. De reden dat hierbij niet is
gekozen voor een maand heeft te maken dat binnen een maand niet altijd duidelijk is of het recht op
uitkering kan worden beëindigd (nog onduidelijkheid over hoogte inkomsten). Daarnaast leidt het meteen
beëindigen van de uitkering tot meer administratieve lasten voor de uitkeringsgerechtigde en organisatie.

DOORLOOPTIJD AFHANDELING AANVRAAG
De doorlooptijd is sterk verbeterd. Binnen Senzer werd in juli 2015 bij 51% van de aanvragen binnen 4
weken beschikt, tegenover 91% in juli 2016. Ook werden er in juli 2016 minder beschikkingen buiten de
wettelijke termijn van 56 werkdagen afgegeven (2%) tegenover 22% in juli 2015.
% doorlooptijd aanvraag
in kalenderdagen
binnen 7 kalenderdagen
binnen 7 - 14 kalenderdagen
binnen 14 - 21 kalenderdagen
binnen 21 - 28 kalenderdagen
binnen 28 - 35 kalenderdagen
binnen 35 - 42 kalenderdagen
binnen 42 - 56 kalenderdagen
langer dan 56 kalenderdagen

jul
2015

aug
2015
16
16
10
9
7
8
12
22

sep
2015
16
16
10
9
7
8
11
23

okt
2015
16
17
11
9
7
8
11
21

nov
2015
18
17
11
9
7
8
11
19

dec
2015
19
18
10
8
7
8
11
19

Bron: Divosa benchmark
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jan
2016
19
18
10
9
7
8
10
19

feb
2016
22
20
11
9
7
7
9
15

25
20
13
9
6
7
9
11

mrt
2016
29
21
13
9
6
7
7
8

apr
2016
33
24
14
10
5
6
4
4

mei
2016
39
23
14
11
5
2
1
5

jun
2016
46
22
15
10
4
1
1
1

jul
2016
45
23
14
9
4
1
2
2

Dit betekent voor de bedrijfsvoering dat het werkproces ‘afhandeling aanvragen’ steeds beter onder controle
is en weet de aanvrager sneller waar hij/zij aan toe is. Daarnaast hoeven er minder voorschotten verstrekt te
worden waarbij het risico aanwezig is dat de aanvraag uiteindelijk toch nog wordt afgewezen en het
voorschot alsnog moeten worden teruggevorderd.

VERLAGING ONTHEFFINGEN ARBEIDSVERPLICHTING
De Participatiewet (PW) en andere aanverwante regelingen legt in beginsel aan iedereen de verplichting op
om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Wanneer
werkzoekende(n)/uitkeringsgerechtigde(n) om medische of sociale redenen niet beschikbaar zijn voor arbeid
dan kan om die reden een ontheffing worden verleend van de arbeidsverplichting.
In 2015 constateerden we dat een belangrijk deel van het bestand een ontheffing had voor de arbeidsverplichting (inclusief partners: 21%). Dit percentage lag bij ons op dat moment aanzienlijk hoger dan bij de
overige gemeenten van de benchmark (14%). De vraag is nu of ons bestand zo afwijkt van dat bij andere
gemeenten of dat wij “makkelijker” tot een ontheffing overgaan.
Ingezette acties:
Het bestaande beleid hoeft niet te worden heroverwogen. Deze biedt voldoende ruimte om als organisatie
actief te acteren op de “arbeidsverplichtingen”.
- Voor de doelgroep alleenstaande ouders geldt dat zij op verzoek een ontheffing kunnen krijgen van de
arbeidsverplichting. Wordt dit verzoek door de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde zelf niet gedaan
betekent dit expliciet dat er geen automatische ontheffing wordt verleend;
- Elke ontheffing die wordt verleend wordt vooraf afgestemd met de eigen teammanager;
- Alle ontheffingen die in het verleden in bulk zijn verstrekt moeten, middels een tussentijds heronderzoek,
worden herzien. Dit als startpunt voor een specifieke beoordeling op ontheffing, waar overigens zeer
terughoudend mee moet worden omgegaan;
- Onderzocht wordt of bestaande ontheffingen (zowel arbeids- als re-integratie ontheffingen) op basis van
de juiste gronden zijn verleend.
Ontheffing arbeidsplicht
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Senzer

jul-15
2015
44
77
157
176
615
42
57
1.167

aug
2015
47
77
150
174
597
44
58
1.149

sep
2015
44
73
147
171
562
39
58
1.094

okt
2015
40
80
141
163
539
35
68
1.066

nov
2015
44
81
143
161
556
39
72
1.095

dec
2015
38
67
126
149
475
34
41
930

jan
2016
37
72
121
140
475
36
42
923

feb
2016
31
76
115
122
460
33
41
878

mrt
2016
29
70
106
117
451
31
44
847

apr
2016
28
63
96
110
423
29
40
788

mei
2016
30
56
102
102
426
29
42
786

jun
2016
31
58
104
103
425
29
40
790

jul
2016
28
53
95
98
384
29
34
722

Bron: Divosa benchmark

De inzet van bovengenoemde acties heeft voor Senzer als resultaat dat er in juli 2016, 38% minder
ontheffingen waren dan in juli 2015 (inclusief partners).
Door bovenstaande acties is het percentage ontheffingen voor de arbeidsverplichting bij Senzer
teruggelopen naar 13.6%. Ten opzichte van het landelijk percentage in juli 2016 (13.4%) is er nu nog maar
sprake van een klein verschil.

INCASSO / TERUGVORDERING EN VERHAAL
Terugvordering per
m aand per gem eente
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Senzer

jul
2015
1.427
46.715
15.813
5.274
59.343
5.826
7.202
141.601

aug
2015
10.049
9.419
6.721
5.813
41.184
7.039
1.499
81.725

sep
2015
2.737
12.075
12.402
7.665
89.158
3.492
10.213
137.742

okt
2015
10.915
10.931
47.568
21.714
59.796
3.047
18.110
172.080

nov
2015
1.369
16.133
11.620
23.879
94.792
23.713
9.320
180.825

dec
2015
-10.797
-21.158
-16.546
-2.477
50.595
-4.217
22.559
17.959

jan
2016
3.593
13.789
10.223
9.148
28.195
2.640
1.174
68.762

feb
2016
1.284
6.572
7.291
5.425
36.889
18.362
1.390
77.213

mrt
2016
3.797
6.423
24.344
5.903
47.377
2.729
1.647
92.219

apr
2016
6.294
31.039
15.148
7.944
85.644
12.948
4.443
163.461

mei
2016
2.253
12.731
11.264
4.619
55.175
3.908
2.413
92.363

jun
2016
2.294
15.993
26.509
7.883
43.485
1.348
1.907
99.420

jul
2016
1.846
7.419
9.215
4.131
52.833
2.537
3.181
81.161

Bron: GWS4ALL

Terugvordering is een belangrijke component in de berekening van de netto gemiddelde jaaruitkering.
In bovenstaande tabel zijn de teruggevorderde baten over een jaar per maand weergegeven. Omdat het
regelmatig voorkomt dat er bij een individuele gemeente grotere bedragen kunnen binnenkomen is het
moeilijk om gemeenten te vergelijken.
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Ingezette acties bij Terugvordering en Verhaal
Voor wat betreft terugvordering en verhaal zijn de volgende acties ingezet:
- Debiteuren: uitbreiden van de frequentie van de belavonden naar 1 keer per week bij debiteuren zonder
actieve uitkering;
- Vorderingen: alle vorderingen die niet door de afdeling zelf kunnen worden geïnd worden in handen
gegeven van deurwaarders;
- Alle op het gewenste/maximale niveau betalende debiteuren zonder actieve uitkering die conform
afspraak betalen zijn onder controle;
- Kwaliteitsslag vaststellen, opleggen en verrekenen terugvordering bij de werkzoekende(n)/
uitkeringsgerechtigde(n) met klantrelatie.
Toelichting uitbreiding frequentie belavonden:
De belavonden worden gehouden na elk moment van het vervallen van betaaltermijnen. Na inventarisatie
wordt tijdens de belavonden contact opgenomen met de debiteuren die niet hebben betaald binnen de
betaaltermijnen. Tijdens die belacties worden afspraken gemaakt om de betalingsachterstand in te lopen dan
wel wordt bezien of er andere betaalafspraken moeten worden gemaakt omdat de debiteur in een tijdelijke
financiële situatie verkeerd dat betaling van de oude betaalafspraak niet kan worden nagekomen. Daarnaast
wordt er in de avonduren (maar ook gewoon tijdens werkdagen), indien noodzakelijk i.v.m. binnengekomen
signalen, tussentijds nog telefonisch contact opgenomen met debiteuren om nadere afspraken te maken
over een betalingsregeling die voor beide partijen acceptabel en redelijk zijn.
Toelichting vordering in handen van deurwaarder:
Alle vorderingen die niet door de afdeling zelf kunnen worden geïnd worden in handen gegeven van
deurwaarders.
- Aantal verwijzingen in juli 2015
- Aantal verwijzingen t/m juli 2016

: 249 zaken in behandeling bij deurwaarder
: 315 zaken in behandeling bij deurwaarder

Het aantal zaken dat in behandeling is gegeven bij een deurwaarder is in de periode juli 2015 t/m juli 2016
met 26,5% toegenomen.
De reden van deze toename komt doordat uit onderzoek is gebleken dat er debiteuren zijn waarvan geen
vermogen of inkomen bekend is en/of geen vrijwillige betalingsregeling is overeengekomen. Bij een deel van
deze zaken heeft de deurwaarder alsnog een betalingsafspraak kunnen maken. De zaken waarbij de
deurwaarder ook geen betalingsafspraak heeft kunnen maken, blijven nog enige tijd gemonitord door de
deurwaarder i.v.m. mogelijke toekomstige betalingsafspraken.
Toelichting debiteuren zonder actieve uitkering zijn onder controle
Alle niet (conform afspraak) betalende debiteuren worden op signaal en daarnaast jaarlijks opnieuw
onderzocht middels heronderzoeken, waarbij o.a. de draagkracht opnieuw vastgesteld/bijgesteld, onderzoek
wordt gedaan naar vermogen, naar verblijfplaats bij onbekende verblijfplaats en tevens wordt bezien (in
nauw overleg met deurwaarders) in hoeverre inning in het buitenland mogelijk is. Betaalafspraken moeten zo
hoog mogelijk worden bijgesteld. Hiertoe is een projectmatige aanpak gestart bij betaalafspraken, die
momenteel nog onder de norm zitten. Deze herstelactie heeft tot doel de hoogst mogelijke betaalafspraak te
realiseren. Het instrument internet-rechercheren (onderzoek naar vermogen en/ of woon- en verblijfplaats) is
ingezet en een medewerker is hiertoe opgeleid.
Toelichting kwaliteitsslag terugvordering
Het consequent vaststellen, opleggen van een terugvordering en verrekenen bij uitkeringsgerechtigden
die nog wel een klantrelatie hebben wordt bij de uitkeringsspecialisten gelaten. Hierbij wordt een
kwaliteitsslag gemaakt onder verantwoording van team Juridische Uitvoering & Interne Controleteam IO.
Deze afdeling beoordeelt periodiek de kwaliteit van de verrekening en verwerking van de vorderingen. Indien
hier aanleiding toe is wordt het resultaat besproken met de betreffende uitkeringsspecialist.
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Prognose Centraal Planbureau m.b.t. de landelijke bijstandsontwikkeling tot 2021.
Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 verder zal toenemen en landelijk
zal uitkomen op 415.000, ruim 1% hoger dan een eerdere raming van het CPB.
Divosa gaat er, net als het CPB, vanuit dat het aantal uitkeringen blijft stijgen. Belangrijke redenen voor de toename
zijn de (snellere) doorstroom vanuit de WW en de instroom van statushouders en personen die voorheen beroep
konden doen op de Wajong of Wsw.
Opmerking Senzer:
De aanname van het CPB voor 2016 is nog aan de lage kant omdat het CBS, over de eerste 7 maanden van 2016, al
op een gemiddeld volume uitkomt van 442.000 bijstandsuitkeringen.
Voor de middellange termijn verwacht het CPB een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Bij ongewijzigd
beleid piekt het aantal in 2019 en 2020. Pas in 2021 zal het aantal naar verwachting licht dalen.
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ONDERWERP

: Opvallende positieve en negatieve ontwikkelingen in het
leerplichtverzuim

Samenvatting
In de commissievergadering van 18 mei jl. is toegezegd antwoord te geven op de
vragen:
- Zijn er opvallende ontwikkelingen/trends, in positieve en/of negatieve zin, waar te
nemen in het leerplichtverzuim mede als gevolg van de invoering van passend
onderwijs?
- Hoe verhouden de verzuimcijfers van de scholen zich tot andere jaren en wat zijn
de eventuele oorzaken van de verschillen?

Zijn er opvallende ontwikkelingen/trends, in positieve en/of negatieve zin, waar te
nemen in het leerplichtverzuim mede als gevolg van de invoering van passend
onderwijs?
Het is op dit moment moeilijk aan te geven of mede als gevolg van de invoering van
passend onderwijs er opvallende ontwikkelingen/trends, in positieve en/of negatieve zin,
waar te nemen zijn in het leerplichtverzuim.
Wel vindt er door de invoering van Passend Onderwijs nauw overleg en samenwerking
plaats tussen de regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (PO)
en voortgezet onderwijs (VO). Deze nauwe samenwerking moet er o.a. toe leiden dat er
meer grip wordt gekregen op het leerplichtverzuim en dat er geen kinderen tussen wal
en schip vallen. Enkele voorbeelden van samenwerking zijn:
• Er is een thuiszittersoverleg in het leven geroepen om de thuiszitters goed in
beeld te krijgen. Hierin zijn vertegenwoordigd: RMC1-consulenten,
vertegenwoordiging van leerplichtambtenaren, samenwerkingsverband PO en VO
en de GGD. Maandelijks maken zij een overzicht van de thuiszitters in de regio
Helmond-Peelland.
• Er worden vuistregels opgesteld rondom casussen waar onderwijs en jeugdhulp
elkaar kruisen zodat duidelijk wordt wat de rollen en taken van de gemeenten en
de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn. Het ministerie en OCW en de
onderwijsinspectie verlenen hierbij ondersteuning.
• Er is een werkgroep gestart die complexe problemen van leerlingen, waaraan nu
geen onderwijs-jeugdhulparrangement geboden kan worden, gaat inventariseren
en oplossingen gaat bedenken. De werkgroep bestaat uit: directeur De Zwengel,
directeur De Korenaer, Directeur Herlaerhof, samenwerkingsverband VO en een
ambtenaar van de gemeente.
• In april 2017 wordt de conferentie thuiszitters georganiseerd.
1

RMC staat voor Regionale Meld – en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten.

•

Het samenwerkingsverband VO heeft een verzuimproces opgesteld voor haar
scholen.

Hoe verhouden de verzuimcijfers van de scholen zich tot andere jaren en wat zijn de
eventuele oorzaken van de verschillen?
Het was gebruikelijk dat iedere gemeente in de regio Zuidoost Brabant afzonderlijk een
jaarverslag opstelde en deze ter kennisname bracht van de gemeenteraad en minister.
Vanaf het schooljaar 2013-2014 is dit veranderd. De gemeente Eindhoven stelt, namens
de regiogemeenten, voor de hele regio Zuidoost Brabant één verslag op; het zgn.
Regiojaarverslag. Dit wordt op een uniforme wijze gedaan.
In het Regiojaarverslag worden alleen het aantal ‘meldingen per aanleiding’ en de
‘afhandelingen van deze meldingen’ weergegeven per gemeente. Het is helaas niet
mogelijk om de verzuimcijfers per school uit het Regiojaarverslag te filteren en deze voor
de verschillende jaren naast elkaar te leggen.
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Samenvatting
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet is het college verplicht jaarlijks verslag uit
te brengen aan de gemeenteraad over het in de gemeenten gevoerde beleid inzake
handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Met
bijgaand Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim wordt aan die plicht voldaan.
Inleiding
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 verzorgt de Regio Zuidoost Brabant (RMCRegio 37) het jaarlijkse leerplichtverslag. Deze regio bestaat uit 2 subregio’s; Eindhovende Kempen en Helmond-Peelland. Deze werkwijze is het gevolg van de invoering van de
regionale centrale leerlingenadministratie, uitgevoerd door de gemeente Eindhoven en in
opdracht van nu Metropool Regio Eindhoven, voorheen SRE. Voorheen maakte iedere
gemeente zelf een leerplichtjaarverslag en hield zelf de leerplichtadministratie bij.
De gemeenten in de Regio Zuidoost Brabant werken nauw samen, op zoveel mogelijk
uniforme wijze, aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder
jongeren van 5 tot 23 jaar.
Het Regiojaarverslag geeft een beeld van de werkzaamheden die in het schooljaar 20142015 specifiek in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim in de
regio Zuidoost Brabant zijn uitgevoerd. Het verslag geeft algemene informatie over o.a.
de leerplichtambtenaar, de regionale samenwerking, het convenant voortijdig
schoolverlaten en de centrale leerlingenregistratie. Daarnaast worden per gemeente de
gegevens inzichtelijk gemaakt.
Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC
De Leerplichtwet regelt de rechten en plichten voor het volgen van onderwijs vanaf 5 jaar
tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna volgt de
kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar, tenzij deze een havo-, vwo- of mbo-diploma
op niveau 2 (is startkwalificatie) heeft behaald. De leerplichtambtenaar ziet op de
uitvoering toe en kan handhavend optreden door het opleggen van een Haltstraf of het
opmaken van een proces verbaal.
Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben behaald en niet
op school ingeschreven staan, geldt de RMC-regeling (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). De uitvoering en toezicht hierop ligt bij de
regionale RMC-coördinatoren, aanwezig in Eindhoven en Helmond.
Percentage behalen startkwalificatie
Uitgangspunt bij de meting was het aantal jongeren met een startkwalificatie op 1 oktober
2015 op hun 22e jaar.

Percentage startkwalificatie

Percentage startkwalificatie

2014-2015

2013-2014

Asten

85,23%

88,83%

Regio Zuidoost Brabant

86,60%

85,88%

Voor de regio kan geconcludeerd worden dat gemiddeld het percentage startkwalificatie
in het schooljaar 2014-2015 met 0,72% is gestegen t.o.v. van het schooljaar 2013-2014.
Convenant Voortijdig Schoolverlaten
In 2005 was het landelijk aantal voortijdig schoolverlaters onacceptabel hoog, ongeveer
70.000 leerlingen. Via de aanpak “Aanval op uitval” is een traject ingezet om dit aantal
terug te brengen tot 25.000 in 2016. Voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten
worden convenanten afgesloten tussen het Ministerie van OCW en de RMC-regio’s.
Per 1 oktober 2015 waren er in onze regio 1.174 voortijdig schoolverlaters, in 2014,
1.141 en in 2013, 1.250. Belangrijkste reden voor deze lichte stijging in 2015 t.o.v. 2014
is de toename van het aantal asielzoekers in de regio.
In het schooljaar 2014-2015 zijn er 18 leerlingen uit Asten aangemeld bij het RMC. Zij
hadden geen startkwalificatie. Deze leerlingen zijn allen bekend en de trajecten die ze
volgen zijn divers.
Preventief werken
De uitvoering van de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht wordt gekenmerkt door
preventief werken en korte lijnen naar de scholen en betrokken instellingen. Er wordt
vooral ingezet op snelle meldingen van (mogelijk) verzuim door de scholen, waardoor
erger voorkomen kan worden. Verzuim heeft meestal een onderliggende oorzaak. Om die
reden wordt nauw samengewerkt met het CJG. Door de snelle afstemming tussen CJG en
leerplicht worden problemen van beide kanten benaderd, wat een efficiënter resultaat
geeft.
Thuiszitterslijst
Om de thuiszitters goed in beeld te hebben is door het samenwerkingsverband passend
onderwijs Helmond-Peelland een thuiszittersoverleg in het leven geroepen. Dit overleg
maakt o.a. een tweemaandelijks overzicht van de thuiszitters in de regio HelmondPeelland. Dit overzicht wordt ook vereist door de onderwijsinspectie. De thuiszitterslijst is
een dynamische lijst. In 2015 stonden er tussen de 1 tot 4 leerlingen uit Asten op de
lijst. Dit waren leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die fysiek niet op school waren.
In juni/juli 2016 stonden er 67 leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de lijst die
volledig thuiszaten, hiervan kwamen 2 leerlingen uit Asten. Van de 34 leerlingen
voortgezet onderwijs die gedeeltelijk thuiszaten of een instelling met
dagbesteding/onderwijs bezochten, kwam 1 leerling uit Asten. Het primair onderwijs is
pas medio 2016 begonnen met het samenstellen van een thuiszitterslijst.
De gegevens van de gemeente Asten bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim
In bijgevoegd overzicht treft u de afzonderlijke gegevens van de gemeente Asten aan
over het schooljaar 2014-2015. Om toch enigszins actuele informatie en
vergelijkingsmateriaal te kunnen laten zien, zijn de tot nu toe bekende gegevens over
het schooljaar 2015-2016 en de gegevens over het schooljaar 2013-2014 toegevoegd.
De gegevens over het schooljaar 2015-2016 zijn nog geen definitieve, gecorrigeerde
gegevens, zodat afwijkingen in het definitieve verslag mogelijk zijn.
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De centrale Leerlingenregistratie (CLR) geeft voor het tweede jaar de
managementrapportage voor de jaarverslagen. Daarvoor verzamelden de verschillende
gemeenten hun gegevens voor de jaarverslagen op verschillende wijze en met
verschillende definities. De CLR moest bijdrage aan een uniforme registratie door de
leerplichtambtenaren. Enige tijd terug is vastgesteld dat niet alle leerplichtambtenaren
volledig identiek registreren. Een leerplichtambtenaar registreert elke melding. De ander
alleen die waarbij hij of zij een vervolg geeft aan de melding. Hierdoor is enige
ongelijkheid vastgesteld in de registratie die onwenselijk is. Hierdoor is een vergelijking
op alle onderdelen moeilijk te maken.
Conclusie jaarverslag
Uit het jaarverslag blijkt dat Asten een stevige grip heeft op het schoolbezoek en het
voortijdig schoolverlaten. Opgemerkt moet worden dat als gevolg van het niet uniform
registreren door de leerplichtambtenaren niet alle gegevens voor eenzelfde uitleg vatbaar
zijn. Interpretatieverschillen kunnen daardoor ontstaan en dit geeft een vertekend beeld
in de gegevens tussen de verschillende gemeenten.
Uitvoering
Ingevolge artikel 25 van de Leerplichtwet moet de gemeenteraad vóór 1 oktober
geïnformeerd worden over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar t.a.v.
handhaving van de leerplicht en de resultaten van de kwalificatieplicht. Alhoewel de
gemeenten de gegevens voor een bepaalde datum moeten aanleveren, duurt het erg
lang voordat het MRE het jaarverslag definitief vastgesteld heeft.
Reden hiertoe is dat het inbrengen van de nodige informatie en vervolgens de correctie
door de 21 gemeenten hierop veel tijd vergt. Aan de gemeente Eindhoven is al verzocht
om de procedure te verkorten en rekening te houden met de formele termijn.

Voor u ligt ter inzage: (indien van toepassing bijlage met Ast-nr.)
Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en Schoolverzuim, documentnr. 21271;
Overzicht Regiojaarverslag 2014-2015 gegevens gemeente Asten,
documentnr. 21263.
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Gegevens van de gemeente Asten bij het bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim
Aantal leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen
2013-2014
Leerplichtig
Kwalificatieplichtig
Totaal

2014-2015

2015-2016

2244
323
2567

2210
337
2547

2131
444
2575

2013-2014
7
40
2

2014-2015
2
35
2
0
156
7
1
8
3
60
3
0
7
1
285

2015-20161
1
39

2013-2014
7
39
1
0

2014-2015
0
104
0
0

2015-20162
14
86

2

0

4

6
0
0
2
1

2
1
1
1
3

1

0

0

0

0

6
0

2
0

Meldingen per aanleiding*
Absoluut verzuim
Beroep op vrijstelling
Conflict ouders/leerling/school
Dreigend schooluitval
Leerlingbespreking
70
Luxe verzuim
4
Negatieve haltafdoening/taakstraf
0
Overig
4
Problemen met gedrag/motivatie
6
Relatief verzuim
50
Schorsing/verwijdering
3
Uitstroomprofiel
0
Verlofaanvraag
14
Niet ingevuld
0
Totaal
200
*de cijfers zeggen alleen iets over de aantallen meldingen en niets over de aantallen leerlingen.

75
8

39
2

Afhandelingen van deze meldingen
Advies verlof/vrijstelling
Advisering
Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school
Gedoogbeschikking (geen art. 15
Leerplichtwet (LPW))
Melding HALT
Melding JCO-LP
Naar (tijdelijk) project
Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig
Onbemiddelbaar wegens gedrag
betrokkene
Onbemiddelbaar wegens
weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst
Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
1

Om toch enigszins actuele informatie en vergelijkingsmateriaal te kunnen laten zien, zijn de tot nu
toe bekende cijfers over het schooljaar 2015-2016 en de gegevens over het schooljaar 2013-2014
toegevoegd. De gegevens over het schooljaar 2015-2016 zijn nog geen definitieve, gecorrigeerde
cijfers, zodat afwijkingen in het definitieve verslag mogelijk zijn.
2
Zie onder noot 1.

2

Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim
Schriftelijke/mondelinge waarschuwing
Ter kennisgeving aangenomen
Trajectbegeleiding
Uit voorzorg gemeld/besproken, maar
geen verdere actie noodzakelijk
Verhuisd/vertrokken
Verzuim beëindigd
Vrijstelling art. 11g LPW (verlof meer dan
10 schooldagen)
Vrijstelling art. 5a LPW (lichamelijke of
psychische gronden)
Vrijstelling art. 5b LPW (bezwaar richting)
Vrijstelling art. 5c LPW (bezoek
buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art. 15
LPW
Vrijstelling vervangende leerplicht art. 3a
LPW
Vrijstelling vervangende leerplicht art. 3b
LPW
Nog in behandeling
Totaal

1
1
26
49
0

0
4
24
57
1

15

44

2
2

5
5

4

6

3

1

4

5

7

0

0

25

22

24

4

1

2

1

0

0

0

0
200

0
285
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Inleiding
Bij deze informeren wij de Commissie Burgers over de volgende onderwerpen:
1. Start leerlingenvervoer 2016-2017
2. Taalklas
1. Start leerlingenvervoer 2016-2017
De overeenkomst van de gemeente Asten en Someren met de huidige vervoerder
Munckhof Taxi liep t/m schooljaar 2015-2016. Er was geen mogelijkheid meer voor
verlenging.
De gemeente Asten moest het leerlingenvervoer dus opnieuw aanbesteden.
In februari 2016 is gestart met het inkooptraject “leerlingenvervoer gemeenten Asten en
Someren”. Vanaf dit schooljaar 2016-2017 wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door
Alptax.
Er wordt altijd geprobeerd om de overgang naar een nieuwe vervoerder zo geruisloos
mogelijk te laten verlopen, zodat ouders en kinderen hier zo min mogelijk van merken.
Toch hebben we gemerkt dat alle partijen weer even aan elkaar moeten wennen.
Dit zien we terug in het aantal klachten die binnengekomen zijn bij de vervoerder en bij
de gemeente.
Hierover is intensief contact met de vervoerder en zijn, waar nodig, duidelijke afspraken
gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat de klachten opgelost worden en zullen afnemen
de komende weken.
Financiën leerlingenvervoer
Jaartal
Begroting
2013
€ 298.028,00
2014
€ 250.000,00
2015
€ 250.000,00
2016
€ 250.000,00
Aantal kinderen leerlingenvervoer
Jaartal
Aantal kinderen
2012
117
2013
96
2014
71
2015
54
2016
56

Werkelijkheid
€ 268.320,00
€ 248.158,94
€ 211.846,45

Er moet altijd rekening mee gehouden worden dat het leerlingenvervoer een open eind
regeling is en dat er ieder jaar hele dure ritten bij kunnen komen.
2. Pilot deeltijd Taalklas
Eind juni 2016 is het ‘Visiedocument NT2onderwijs in Asten en Someren’ vastgesteld. Het
visiedocument is tot stand gekomen met medewerking van de schoolbesturen,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de gemeenten Asten en Someren. In het
visiedocument wordt aangegeven hoe de kernpartners de komende 3 à 4 jaar uitvoering
willen geven aan het NT2onderwijs in Asten en Someren.
De kernpunten uit het visiedocument zijn:
• Centrale doel is het creëren van goed onderwijs voor optimale
ontwikkelingskansen voor NT2-leerlingen.
•

•

Door de kernpartners wordt de doelgroep in Someren en Asten nu als volgt
omschreven:
“Kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, kortgeleden
gearriveerd zijn in Nederland en gaan starten met het leren van het Nederlands
als tweede taal.”
Het NT2onderwijs in Asten en Someren wordt conform onderstaande tabel
vormgegeven.

NT2-leerling <
dan 1 jaar in
Nederland =
nieuwkomer

NT2-leerling
> dan 1 jaar in
Nederland

Zeer beperkte kennis
van het Nederlands

‘Passend’ onderwijs
en maatwerk per
kind conform de 5
IVO-velden

Nieuwkomersklas
Voltijds intensief taalonderwijs +
voorbereiding deelname aan regulier
onderwijs
Deeltijdtaalklas 2 dagdelen per week
naast regulier onderwijs in aangepast
programma.
Ambulante begeleiding leerkracht
en/of extra ondersteuning kind in
reguliere school, bijvoorbeeld elke dag
een extra lees/taalles
Reguliere klas basisschool met extra
ondersteuning.

• Voor de bekostiging van NT2onderwijs ontvangen de schoolbesturen middelen van
het Rijk. Deze middelen zijn niet toereikend. Daarnaast stellen de gemeenten
Asten en Someren op basis van subsidieverzoeken van de schoolbesturen een
subsidie beschikbaar. De gemeente Asten stelt jaarlijks maximaal € 30.000,=
beschikbaar uit het budget Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Bijlage:
- Visiedocument NT2onderwijs in Asten en Someren, juni 2016.
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Visiedocument
NT2onderwijs
in
Asten en Someren
Het kind staat centraal!

Amsterdam, juni 2016
Mariet Schilperoort
Roos Peters

1 Inleiding
Binnen de gemeenten Asten en Someren wonen gezinnen van buitenlandse afkomst met jonge kinderen. Het betreft hier
onder meer kinderen van arbeidsmigranten met een Poolse achtergrond en kinderen van statushouders uit bijvoorbeeld
Syrië. Daarnaast wonen hier Sinti-families waarvan de kinderen wel de Nederlandse nationaliteit hebben, maar de
Nederlandse taal niet als moedertaal spreken. Beide gemeenten subsidiëren vanuit het onderwijsachterstandenbeleid al
e
enige tijd het ‘Nederlands als 2 taal’ onderwijs (NT2) aan basisschoolleerlingen en dragen daarnaast bij aan de
voorschoolse educatie (VE) van de kinderen in de leeftijd van ongeveer 2,5 tot 4 jaar. Momenteel wordt de grond voor
toekenning van subsidie die de schoolbesturen tot nu toe ontvangen heroverwogen. De subsidie zal in ieder geval tot het
einde van schooljaar 2015-2016 worden verstrekt, zo is toegezegd. Voordat tot verlenging wordt overgegaan, wil men met
elkaar de visie herijken.
Allereerst is het van belang hier vast te stellen dat de op bestuurlijk niveau vastgestelde uitgangspunten en visie het kader
vormt voor zowel het beleid ten aanzien van de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) als voor het beleid ten aanzien van
het onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2).
Partijen hebben in het vooroverleg daarnaast uitgesproken op dit moment in de uitwerking van de uitgangspunten en visie
enige versmalling aan te willen brengen, aangezien op zeer korte termijn uitspraken dienen te worden gedaan omtrent aard
en omvang van de facilitering van het NT2onderwijs aan kinderen vanaf 6 jaar. Partijen willen echter nadrukkelijk ook
gezamenlijk het extra aanbod aan kinderen tot 6 jaar verder uitbouwen en verrijken en werken aan een doorgaande lijn
hierbij.

Ondersteuningsvraag
De beleidsmedewerkers van de gemeenten Asten en Someren hebben, in overleg met de kernpartners, de PO-Raad
gevraagd om de gemeenten en betrokkenen vanuit het onderwijs, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang te
ondersteunen en begeleiden bij het herijken van de visie op de inrichting van het NT2-onderwijs. B&T, een
organisatieadviesbureau te Amsterdam, is door de PO-Raad voorgedragen deze aanvraag op te pakken. Samen met de
betrokkenen richt B&T zich nu op het formuleren van het antwoord op de vraag:
Wat is de gezamenlijke visie van de kernpartners
op de wijze waarop aan kinderen voor wie het Nederlands een tweede taal is
optimale ontwikkelingskansen geboden kunnen worden?

De kernpartners
Namens de betrokken partijen in de gemeenten Asten en Someren hebben de volgende personen deelgenomen:










De wethouder Theo Maas en beleidsmedewerker Welzijn Huub Hamacher, gemeente Someren
De wethouder Jac Huismans en beleidsmedewerker Welzijn Sandy Hendriks, gemeente Asten
De bestuurder van Stichting PRODAS Sjaak Ghielen
De bestuurder van Stichting PlatOO Annemie Martens
De directeur van basisschool de Horizon Frank Kuilder
De voorzitter van Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje Ingrid Wamsteker
De directeur van Kinderdagverblijf Ziezo Saskia van Lieshout
De vestigingsmanager Kinderopvang NulVier Roosje Verhees
De directeur van Korein Kinderplein Vivian van de Ven

Werkwijze
Bij de start zijn de facts & figures die op dit moment van toepassing zijn in beeld gebracht. In een aantal gezamenlijke
bijeenkomsten is met de kernpartners de huidige en de gewenste situatie verkend en werd de discrepantie daartussen
zichtbaar. De volgende stap is het opnieuw formuleren van de visie en de uitgangspunten, waarbij ook de meerwaarde van
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het gezamenlijke wordt benoemd. De planning is erop gericht begin juli 2016 met de verantwoordelijke bestuurders samen
een aantal kaderstellende en richtinggevende keuzes te hebben geformuleerd waaraan een ieder zich wil en kan
conformeren. Op basis daarvan kan daarna de uitwerking plaatsvinden, waarbij niet alleen de beslissers, maar ook de
uitvoerenden betrokken zullen worden.
Gezien het belang om voor het eind van het huidige schooljaar de visie en de uitgangspunten definitief vast te stellen, is
besloten om nu specifiek de focus te leggen op de inrichting van onderwijs aan NT2-leerlingen. Momenteel is de VVEstructuur in beide gemeenten naar tevredenheid belegd en er functioneert een actieve overleggroep. Er is dan ook nu geen
directe aanleiding om beleidskeuzes ten aanzien van VVE te heroverwegen. Ondanks het feit dat ook extra ondersteuning
voor de autochtone leerling met een taalachterstand aandacht verdient, wordt ook dit onderdeel nu niet meegenomen.
Deze notitie geeft een weerslag van de bevindingen en dient als onderlegger voor de verdere besluitvorming.

2 Bestuurlijke kaders
Dit hoofdstuk presenteert een aantal bouwstenen voor bestuurlijke kaders en samenhangend beleid. Deze zijn gebaseerd
op wat in de voorgaande besprekingen is verwoord.

Centraal doel
Centraal doel is het creëren van goed onderwijs voor optimale ontwikkelingskansen voor NT2-leerlingen.

Doelgroep
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker benoemt de doelgroep als volgt: “Nieuwkomers
zijn leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en korter dan twee jaar in Nederland zijn.” In het rapport De
kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers type 1 en 2, 2013-2014, juni 2015, geschreven door hoofdinspecteur PO en SO
Arnold Jonk staat beschreven:
“In het basisonderwijs wordt de term ‘nieuwkomer’ gebruikt om de groep leerlingen aan te duiden die het Nederlands
onvoldoende machtig zijn om aan het onderwijs deel te nemen. Het kan hierbij gaan om kinderen van asielzoekers,
kinderen van arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa of kinderen die naar Nederland komen in het
kader van gezinshereniging. Bij het nieuwkomersonderwijs gaat het vaak om deze groep kinderen, soms ook om allochtone
kinderen die geen Nederlands spreken of de taal onvoldoende beheersen om het Nederlands onderwijs te volgen. In het
toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers richt de inspectie zich op deze brede doelgroep.”
Door de kernpartners wordt de doelgroep in Someren en Asten nu als volgt omschreven:
“Kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, kortgeleden gearriveerd zijn in Nederland en gaan
starten met het leren van het Nederlands als tweede taal.”
Binnen deze doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en kinderen
die al iets meer dan een jaar in Nederland zijn. Bij dit onderscheid dient te worden opgemerkt dat de scholen voor 4 of
meer leerlingen die korter dan een jaar in Nederland zijn aanvullende financiering ontvangen van de overheid. De financiële
ondersteuning voor de scholen vanuit de gemeenten richt zich daarom nu voornamelijk op het faciliteren van het NT2onderwijs aan nieuwkomers die langer dan een jaar in Nederland zijn.
Vanwege het grote aantal leerlingen met een taalachterstand en het beperkte aantal plaatsen wordt prioriteit gegeven aan
leerlingen vanaf 6 jaar. Dat laat onverlet dat ook de jongere kinderen die kort in Nederland zijn onder de doelgroep vallen.
Ook de kinderen jonger dan 6 jaar hebben een passend aanbod onder goede begeleiding nodig. Binnen de voorscholen is
dan ook zeker behoefte aan ondersteuning bij het op de juiste wijze aanbieden van de Nederlandse taal.
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Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden door de kernpartners onderschreven als kaderstellend bij de inrichting van het NT2onderwijs.














Het kind staat centraal, het belang van het kind staat voorop!
Thuisnabij (decentraal) waar het kan, centraal waar het moet.
De kernpartners achten zich gezamenlijk verantwoordelijk voor álle kinderen.
De kernpartners zien hun bijdrage in deze als een belangrijke maatschappelijke taak.
De kernpartners zullen zo veel mogelijk segregatie tegengaan en integratie bevorderen.
Kernpartners werken samen op basis van gelijkwaardigheid.
De bestuurders bepalen in gemeenschappelijkheid het ‘wat’, uitvoerende partijen vullen het ‘hoe’ in.
Uitvoerenden zorgen voor een planmatig en resultaatgericht aanbod.
Uitvoerenden leggen op inzichtelijke wijze verantwoording af over de besteding van de middelen.
Alle partijen stellen zich proactief op bij het uitwisselen van relevante informatie.
Gemeenten zijn in beginsel bereid tot het bieden van (financiële) ondersteuning aan de uitvoerende partijen.

3 Organisatie
Als het kind centraal staat, is ook de behoefte van het individuele kind uitgangspunt. Voorgesteld wordt daarom om niet
voor strak afgebakende grenzen te kiezen. Nodig is flexibel en in een geleidelijke schaal, in voortdurend overleg met de
ouders, het onderwijsaanbod te creëren dat deze leerling voor een bepaalde periode nodig heeft. Dat kan in een voltijds
taalklas zijn, in een combinatie van reguliere én deeltijdtaalklas of in een reguliere klas waarbinnen zij geruime tijd extra
instructie en oefening krijgen.

Taal, taal, taal
Het onderwijs aan nieuwkomers kenmerkt zich op alle niveaus door de focus op tweede-taalonderwijs (NT2). Het gaat
daarbij vooral om woordenschat, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen. Naast de taalbasis omvat het onderwijs ook
rekenen, kennismaking met de Nederlandse samenleving en sociaal-emotionele vorming, aangevuld met sport en creatieve
vakken. Als de leerlingen een basiswoordenschat hebben ontwikkeld komen ook de wereld oriënterende vakken meer aan
bod. In het primair onderwijs is dat veelal themagericht.

Samen waar het moet, apart waar het kan
De overheid stuurt landelijk aan op clustering van het onderwijs aan nieuwkomers om zo een optimale inzet van de
expertise en middelen te bewerkstelligen. De kernpartners in Asten en Someren zijn het erover eens dat het voor alle
basisschoolleerlingen die korter dan een jaar in Nederland zijn belangrijk is dat zij direct en intensief aan de slag gaan met
het leren van de Nederlandse taal. Dit sluit aan bij de visie van mevrouw José Coenen, expert op het gebied van NT2onderwijs. In een studiebijeenkomst met de kernpartners heeft zij benadrukt dat een intensief ‘taalbad’ voor leerlingen die
pas in Nederland zijn cruciaal is.
 De kernpartners hebben aangegeven deze visie te onderschrijven.
 De schoolbestuurders geven beiden aan nut en noodzaak te onderkennen van een geclusterde voorziening voor
leerlingen ouder vanaf 6 jaar welke korter dan een jaar in Nederland zijn.
 Deze leerlingen krijgen in de Nieuwkomersklas, een voltijdstaalklas, in principe een jaar lang een intensief taalbad
aangeboden.
 Afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aandient zal in beide gemeenten een voltijdstaalklas in stand worden
gehouden.
 Een leerling wordt vóór het eind van het eerste jaar doorgeleid naar een thuisnabije reguliere basisschool naar
keuze, tenzij dit expliciet aantoonbaar (nog) niet in het belang van dit kind is.
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 De toeleiding naar een reguliere basisschool wordt proactief ter hand genomen door de NT2specialist/begeleider
van het kind. Hiertoe wordt door deze begeleider in een vroeg stadium al een triadegesprek georganiseerd met
de ontvangende school en de ouders.
 Er vindt een warme overdracht plaats, waarbij ook het extra taalaanbod in de reguliere basisschool wordt
voorbereid en ingericht.

Toeleiding
Bij binnenkomst van het gezin in Someren of Asten wordt de toeleiding van doelgroepkinderen naar de voor-of vroegschool
of de taalklas door de welzijnsorganisatie ONIS WElZIJN verzorgd. Binnen Asten is hiervoor een protocol ontwikkeld.
Voorgesteld wordt dit protocol ook voor de nieuwkomers in Someren te gaan gebruiken. Het vervoer van de leerlingen naar
de voorziening is vervolgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kernpartners, hierbij zien de gemeenten zeker
ook een eigen rol. Vervoersproblemen die zich voordoen mogen geen belemmering vormen, wel zullen steeds
maatwerkoplossingen gezocht worden, waarbij diverse varianten in beeld kunnen komen.

Doelgericht en planmatig
Scholen waar nieuwkomers onderwijs volgen, beschrijven de leerlijnen. Bij plaatsing op een school wordt voor elke leerling
een ‘individueel onderwijsplan’ opgesteld op basis van de informatie uit de intake en op basis van observaties en
instaptoetsen. Dit plan vormt een richtinggevend perspectief waaruit tussendoelen kunnen worden afgeleid en de
vorderingen van de leerling afgezet kunnen worden tegen de leerlijn. Vorderingen worden gevolgd vanuit dit perspectief.
Tot augustus 2014 werd gesproken over ontwikkelingsperspectieven (opp’s) in het nieuwkomersonderwijs. Vanuit de Wet
Passend Onderwijs zijn opp’s gekoppeld aan extra ondersteuning. Omdat dit tot verwarring kan leiden, geeft inspectie aan
dat deze term alleen nog gebruikt wordt wanneer nieuwkomers onder ‘extra ondersteuning’ vallen binnen het
samenwerkingsverband. In samenwerkingsverbanden waar nieuwkomers in beginsel onder ‘basisondersteuning’ vallen, is
een opp niet wettelijk verplicht en wordt verwacht dat scholen een doelgericht, planmatig aanbod voor nieuwkomers
realiseren dat past bij hun bij hun niveau en ontwikkeltempo. Scholen bepalen zelf hoe ze dat aanbod noemen.
De ondersteuningsbehoeften van het kind zullen in Someren en Asten van begin af aan in beeld worden gebracht aan de
hand van de IVO-velden zoals deze ook door het samenwerkingsverband wordt gebruikt (zie bijlage 1).
IVO is de afkorting voor Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoeften (Miedema,2012). De vijf IVO velden staan voor vijf
gebieden waarbinnen onderwijsbehoeften kunnen worden beschreven.
 Hoeveelheid aandacht/handen in de klas
 Onderwijsmaterialen
 Ruimtelijke omgeving
 Expertise
 Samenwerking met externe organisaties
Het voordeel van het zodanig inrichten van de in- en uitstroom is dat aangesloten wordt bij de criteria binnen passend
onderwijs.

Ouderbetrokkenheid
Partijen zijn het er over eens dat het van groot belang is vanaf de eerste dag de ouders van het kind intensief te betrekken
bij het formuleren van de onderwijsbehoeften van het kind en het proces van uitvoering. Er zal op geregelde tijden
voorgangsoverleg met de ouders worden gepland waarin de vorderingen zullen worden besproken, maar ook informatie
wordt gegeven over de inhoud van het aanbod en de gang van zaken. Ouders worden actief betrokken bij de uitvoering en
uitgenodigd actief te participeren hierin, zoals dit bij de VVE al gebruikelijk is.

Nieuwkomersklas 5 dagen intensief taalonderwijs
De nieuwkomersklas biedt een intensief onderwijsprogramma gericht op het leren van de Nederlandse taal en het
voorbereiden op deelname aan het reguliere onderwijs. Er wordt tevens aandacht besteed aan kennismaking met de
Nederlandse cultuur en de school- en leefomgeving. Voor elk kind wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld,
zodat elk kind kan werken aan haar/zijn eigen ontwikkeling met als doel uiteindelijk in te stromen in het reguliere
onderwijs. Indien een leerling het gewenste taalniveau heeft bereikt of kort voordat de leerling een jaar in de
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nieuwkomersklas onderwijs heeft ontvangen worden de IVO-velden voor de leerling opnieuw ingevuld. Op basis van deze
gegevens wordt het vervolgtraject ingezet, dit zal altijd maatwerk zijn. Hierbij zal door de begeleiders vanuit de
nieuwkomersklas proactief worden gehandeld en worden samengewerkt met de ouders en de ontvangende school, zodat
een warme overdracht plaats vindt.

Nieuwkomers langer dan een jaar in Nederland
Nieuwkomers die langer dan een jaar in Nederland zijn en mogelijk al onderwijs hebben genoten, worden doorverwezen
naar een vervolgschool. De uitstroombestemming van deze leerlingen moet passen bij de behoeften van het kind. De
noodzaak tot extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal houdt niet op na een jaar. Veel leerlingen hebben
nog steeds een taalachterstand wanneer ze instromen in de reguliere klas. (zie bijvoorbeeld Josee Coenen,
www.watenhoe-nt2.nl ). Er dient dan ook nog lang daarna geïnvesteerd te worden in extra les in het Nederlands als tweede
taal. Dit is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van de NT2-leerling.
In een enkel geval kan gekozen worden voor het verlengen van het verblijf van het kind in de nieuwkomersklas. Op basis
van het ontwikkelingsperspectief kan blijken dat een leerling na een jaar in de nieuwkomersklas nog niet kan instromen in
het reguliere basisonderwijs en verlenging van het fulltime taalonderwijs nodig is.
Wanneer op een reguliere basisschool meerdere NT2-leerlingen met een taalachterstand > 1 jaar geplaats worden , kan
men als tijdelijke tussenvorm voor clustering kiezen en een deeltijd-taalklas inrichten. Deze leerlingen krijgen dan in een
beperkte periode op een bepaald aantal momenten in de week samen intensieve begeleiding. Zodra de leerling de
Nederlandse taal voldoende beheerst, zal deze volledig instromen in het reguliere onderwijs, met extra ondersteuning op
maat.
Om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen is een instroom in een thuisnabije school voor regulier
basisonderwijs het meest wenselijk. Voor zowel de leerling als voor de leerkracht is daarbij langdurige en structurele
ondersteuning op het gebied van NT2-onderwijs door ter zake deskundigen noodzakelijk. Een ambulante NT2-leerkracht
kan deze ondersteuning bieden. Op schoolniveau wordt een leerlijn uitgewerkt en de wijze van inrichting van de
ondersteuning vastgelegd.
NT2-leerling < dan 1
jaar in Nederland =
nieuwkomer

Zeer beperkte kennis van het
Nederlands





NT2-leerling
> dan 1 jaar in
Nederland



‘Passend’ onderwijs en
maatwerk per kind conform
de 5 IVO-velden




Nieuwkomersklas
Voltijds intensief taalonderwijs + voorbereiding
deelname aan regulier onderwijs
Deeltijdtaalklas 2 dagdelen per week naast regulier
onderwijs in aangepast programma.
Ambulante begeleiding leerkracht en/of extra
ondersteuning kind in reguliere school, bijvoorbeeld
elke dag een extra lees/taalles
Reguliere klas basisschool met extra ondersteuning.
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4 Bekostiging, de actualiteit
Uit een onderzoek uitgevoerd door de PO-Raad is gebleken dat de bekostiging van het NT2-onderwijs tot nu toe tekort
schiet. Twee derde van de scholen geeft aan zelf gelden toe te leggen op het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.
Gemiddeld legt een schoolbestuur er € 850,- per vluchteling bij, bovenop de Rijksbekostiging. Ruim de helft van de scholen
geeft aan dat zij daarbij nog extra middelen van de gemeente krijgen (gemiddeld € 1.750,- per leerling). Een kwart van de
scholen geeft aan zowel zelf geld toe te leggen als geld van de gemeente te ontvangen. Extra budget is nodig voor extra
(gespecialiseerde) leraren en ondersteuners, scholing, materialen en ruimte.
Onlangs heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken vóór het beschikbaar stellen van een tweede jaar
extra bekostiging voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in het PO. De staatssecretaris heeft toegezegd eind juni
duidelijkheid te zullen geven omtrent de wijze van uitvoering van dit voornemen. Een en ander zal nader worden
uitgewerkt. Dit voorstel komt naar verwachting met Prinsjesdag mee met de begrotingsstukken voor 2017. In 2016 gebeurt
er nog niets op dit vlak, voorlopig kennen we dus alleen de huidige regelgeving. Ook ten aanzien van de ambitie dat alles
vanaf volgend jaar onder ‘maatwerk’ zou gaan vallen bestaat nog veel onzekerheid. Dit schijnt juridisch ingewikkeld te
liggen. Voorlopig blijven de bestaande regelingen dan ook van kracht, maar worden in plaats van jaarlijks nu per kwartaal
beschikkingen uitgegeven.
De kernpartners hebben aangegeven gezamenlijk een structureel en consistent aanbod te willen inrichten voor de
komende 3 á 4 jaar. Daarbij is duidelijkheid over de mogelijkheden tot facilitering noodzakelijk. Echter, het overheidsbeleid
in deze is nog verre van structureel, zoals uit bovenstaande blijkt. Dit pleit voor een pragmatische aanpak, waarbij de toe te
kennen middelen nu niet voor 4 jaar, maar nog per jaar aangevraagd en beschikbaar gesteld zullen worden.

5 Tenslotte
Zoals eerder aangegeven is nu gekozen voor een ‘smalle’ benadering van het NT2onderwijs. De kernpartners hebben
daarbij wel uitgesproken dat men ook op dit thema de meerwaarde van het gezamenlijke meer wil gaan benutten. Dit past
bij de werkwijze die nu al is gekozen rondom meerdere onderdelen van het jeugdbeleid.
Het ontwerpen van een doorgaande lijn in het educatieve aanbod, voor kinderen van 0 – 13 jaar is één van de voornemens.
Ook door middel van het faciliteren van een naschools aanbod binnen beide gemeenten en van het werk van verenigingen
en dergelijke zal een extra impuls kunnen worden gegeven aan talentontwikkeling en een succesvolle integratie van de
nieuwkomerskinderen in Someren en Asten.
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Bronnenlijst






Documenten gemeente Someren
 Lokale educatieve agenda (LEA) Gemeente Someren 2016 – 2019
 Beleidsregel Taalontwikkeling basisonderwijs Someren 2013-2014
 Lijst subsidie taalstimulering vanuit criteria van de gemeente Someren (Juli 2015)
Documenten gemeente Asten
 Lokale educatieve agenda (LEA) Gemeente Asten 2015 - 2018
 Eindevaluatie pilot taalklas
 Kort verslag overleg eindevaluatie pilot deeltijdklas d.d. 22 sept. 2015
 Nota Integraal Jeugdbeleid Gemeente Asten 2014-2017
Openbaar beschikbare bronnen
 Centraal bureau voor de Statistiek: Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari 2015
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37713&D1=0,3&D2=0&D3=1,4,31-32,35,40&D4=516,137,312,317,461,515,642,669,680,768,781,793&D5=l&HDR=G4,T,G1,G2&STB=G3&VW=T
 Rijksoverheid: Overzicht huisvesting vergunningshouders per 1 maart 2016
file:///C:/Users/petersr/Downloads/achter-en-voor-1-3-2016.pdf
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Bijlage 1: IVO-velden
Alle voorzieningen voor onderwijsondersteuning zijn volledig weer te geven met hun posities op de vijf velden die hierna
beschreven worden. Zowel de onderwijsondersteuningprofielen (schoolprofielen) als de toewijzing van onderwijs
ondersteuningsvoorzieningen (indicatiestelling) gaan uit van de vijf IVO-velden van voorzieningen in de
onderwijsondersteuning. Het gaat hier om toewijsbare voorzieningen. Vanzelfsprekend zijn er aanvullend hierop
voorwaarden voor goed onderwijs aan een leerling met speciale behoeften, zoals mogelijk een goede afstemming met de
thuissituatie, of een oplossingsgerichte of handelingsgerichte aanpak op school. Dergelijke voorwaarden richten zich op de
mate waarin de school om kan gaan met verschillen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van het profiel van de school of
voorziening.
1 Hoeveelheid aandacht/handen in de klas
Veel reguliere scholen geven hun onderwijs vooral in groepen. Zij kunnen het groepsonderwijs op adaptieve wijze
vormgeven, zodat leerlingen met individuele handelingsplannen hierin goed tot hun recht komen. Er zijn wat dit betreft
echter verschillen tussen scholen. Sommige scholen slagen erin om ‘extra handen in de klas’ te realiseren door bijvoorbeeld
de inzet van een onderwijsassistent, medeleerlingen, stagiaires of vrijwilligers. In het sbo, (v)so, leerwegondersteunend
onderwijs en praktijkonderwijs is het evident dat er meer handen in de klas zijn.
2 Onderwijsmaterialen
Reguliere scholen werken meestal met lesmethoden die uitgaan van de gemiddelde leerling (in het vo: van die schoolsoort)
en gebruiken differentiatiemateriaal voor leerlingen die extra uitleg of extra uitdaging nodig hebben. Leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig, bijvoorbeeld een ringleiding voor slechthorende
kinderen of duidelijke schema’s voor kinderen die veel structuur nodig hebben. Scholen verschillen in de mate waarin zij
beschikken over dergelijke materialen.
3 Ruimtelijke omgeving
Passend onderwijs vereist voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Zo zijn er leerlingen die af en
toe of regelmatig een ‘time out’ nodig hebben, leerlingen die veel behoefte hebben aan fysieke bezigheden en leerlingen
voor wie ruimte nodig is voor verzorging of paramedische behandeling. Ook zijn er leerlingen die behoefte hebben aan een
pedagogische omgeving die rust, overzicht en duidelijkheid biedt. Zij hebben behoefte aan veel structuur, duidelijke regels
en strikte begeleiding. In lang niet alle schoolgebouwen is het mogelijk om aan dergelijke behoeften tegemoet te komen.
4 Expertise
Hierbij gaat het om de competenties op het gebied van 'special educational needs'. We maken onderscheid tussen
teamexpertise en specialistische expertise. Teamexpertise is de expertise die is geïntegreerd in de teamaanpak en
geïnternaliseerd is in het handelen van alle medewerkers. Onder specialistische expertise verstaan we de expertise rond
een specifieke belemmering of stoornis die bij één of meer collega’s of externe partners aanwezig is.
5 De samenwerking met externe organisaties
Voor sommige leerlingen is het van doorslaggevend belang dat de school intensief samenwerkt met externe instanties,
zoals jeugdzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg. Scholen verschillen hierin sterk, zowel wat betreft de
onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie, als het onderwijsondersteuningsaanbod van de school.
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN
OKTOBER 2016
Commissie BURGERS

Datum
10-06-‘13

Toezegging
De commissie wordt per
kwartaal/halfjaar geïnformeerd
over de versteviging van het
nuldelijnsnetwerk (WMO)

23-09-‘13

16-12-‘14
(raad)

18-05-‘15

07-07-‘15
Raad VJN
10-10’16
07-07-‘15
Raad VJN

11-01-‘16

11-01-‘16

30-03-‘16
18-05-‘16

31-05-‘16
(raad)

13-06-‘16

12-09-‘16

Portef.h

Afd

Huijsmans

R&O

Afdoening
Info is gegeven 17-02-’14,
13-10-’14, 9-2-’15, 18-05’15, excursie 6-11-’15,
uitv.plan 11-01-’16; planning
21-11-‘16
Info is gegeven 10-06-’14;
24-11-’14; 16-11-’15;
planning cie 21-11-‘16
2015 e.v.

De cie wordt jaarlijks
geïnformeerd over ontwikkelingen
leerlingenvervoer, incl. Taalklas
In raadsvoorstellen (o.a. van Peel
6.1) worden wijzigingen tov VNG
modelverordeningen expliciet
weergegeven
De cie ontvangt factsheets en
kwartaalrapportages sociaal
domein

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

De bezoekersaantallen na
tariefsverhoging van het
zwembad worden gemonitord,
incl. aanvullende informatie
De cie ontvangt een dynamisch
overzicht van innovatieve projecten in het sociaal domein met
stand van zaken en rendement
De cie wordt geïnformeerd over
de resultaten van de lokale
ontwikkeltafels
De cie wordt op de hoogte
gehouden van mogelijkheden
zorgwoningen ondergrond Unitas
Voortgang Veilig Thuis wordt
gepresenteerd aan cie
Cie ontvangt schriftelijk antwoord
op de vraag of er ontwikkelingen,
in positieve/negatieve zin, zijn in
leerplichtverzuim.
De cie ontvangt jaarlijks
informatie over de gerealiseerde
garantiebanen in schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke
panden
Ph vraagt bij Atlant aandacht
voor specifieke aanpak
doorstroom WSW
De cie wordt geïnformeerd over
noodzaak omgevingsvergunning
tbv taakstelling statushouders

Van
Bussel

R&O

Huijsmans

R&O

Planning info tijdens excursie
6-11-’15, vervolg nog in te
plannen?

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Planning per kwartaal;
rechtstreeks per mail (juni
‘16)
Planning eind 2016

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

2017 e.v.

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Info is gegeven in cie 15-06’15, 12-10-’15, 2015-III in
cie 11-01-’16, 2016-I in cie
12-09-‘16
Afgedaan
Info is gegeven in en na cie
10-10-’16 (mail 19-10-’16)

Nog in te plannen, wordt
begin 2017
Planning cie 21-11-’16, (1x
bijgesteld)

Datum
10-10-‘16

10-10-‘16

Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over
actiepunten bij Rapport
Volksgezondheid Toekomst
Verkenning
Verzoek om onderhoud/
schoonmaak beeld Campanula
wordt doorgeleid in de
organisatie

Wijziging in planning van toezeggingen
--

Griffier,
M. van Erp

-2Portef.h
Huijsmans,
Martens

Afd
R&O

Afdoening
Planning themabijeenkomst
16-11-’16, zie ook raad 2709-16

Huijsmans

PUB

Rechtstreeks via Team
Samenleving

