
 

 

BESLUITVORMENDE NOTA 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

No. 18.0000552 

 

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Cluster Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

 8 20 augustus 

2019 

A. Pubben. 

 

Portefeuille: II en III 

 

Onderwerp: Subsidievaststelling 2018 diverse subsidies sociaal domein (Programma 6) 

 

Voorgesteld besluit 

1.  De onderstaande activiteitensubsidies op grond van artikel 4:46 van de Awb en in 

 samenhang met de ASV vaststellen op: 

a. € 253.655 voor de uitvoering van plustaken door de GGD; 

b. €  54.868  voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten door Jongerencentrum 

  Heelal; 

c. € 165.325  voor de uitvoering van inloopactiviteiten en cliëntondersteuning 

  door Kwintes; 

d. €  30.480   voor de ontmoetingsfunctie door het Vrouwencentrum; 

e. €  32.500  voor preventieve activiteiten m.b.t. middelengebruik door Tactus. 

f. € 140.000 voor de uitvoering van school en gezinsondersteuning door Stichting  

  Triade; 

g. € 125.188 voor het beschikbaar stellen van een gedragswetenschapper en 

  ambulante hulpverlening door Stichting Vitree;  

h. € 266.912 voor de uitvoering van MEE levenscoach inclusief coördinatie  

  integrale vroeghulp onafhankelijke kortdurende cliëntondersteuning 

  en maatschappelijke taken door MEE IJsseloevers; 

2. Op grond van artikel 4:46 lid 2 en artikel 4:57 lid 1 Awb het onverschuldigd betaalde 

subsidiebedrag terugvorderen 

a. € 59.785 van de GGD; 

b. € 13.770 van de Stichting Vitree. 
3. De commissie Samenlevingszaken informeren. 

 

 

Inleiding 

De subsidies tot € 325.000 bieden we per programma geclusterd aan voor 

besluitvorming. Voor subsidies van meer dan € 325.000 ontvangt u per subsidie een 
apart collegevoorstel.   

Subsidies onder de € 20.000 worden ambtelijk afgedaan. De manager MO is hiervoor 

gemandateerd. 

Het betreft subsidies WMO (portefeuille II) en Jeugd (portefeuille III). Het voorstel wordt 

via de coördinerend wethouder geagendeerd.   

 

Doelstelling 

Het vaststellen van diverse subsidies in het sociaal domein  programma 6. 

 

Argumenten 

Per instelling worden in de bijlage de argumenten met betrekking tot de 

subsidievaststelling weergegeven. 

 

Kanttekeningen 

Per instelling worden in de bijlage de kanttekeningen met betrekking tot de 

subsidievaststelling weergegeven 



 De subsidie aan Aandacht+ voor Fysiek Mentale weerbaarheid valt onder programma 

6. Deze wordt  meegenomen in de vaststellingen van programma 2, zodat alles van 

Aandacht+ integraal wordt beoordeeld. 

 De subsidie aan Humanitas voor  Thuisadministratie valt onder programma 6. De 

subsidie voor Homestart valt onder programma 2. Omdat het om 1 vaststelling gaat 

zijn de deze subsidies opgenomen bij de vaststelling programma 2. 

 

Planning/Uitvoering 

De instellingen ontvangen na uw besluit de beschikking. 

 

Bijlagen 

- vaststellingsbeschikkingen per organisatie. 

 

 

Algemeen directeur/loco-secretaris, 

 

  



BIJLAGE  PROGRAMMA 6. 
 

Vaststellen subsidies 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Programma 6 

 

 

Betreft Subsidies: 

 

 

 

Nr Organisatie Subsidie Realisatie Activiteit 

a. GGD Flevoland 

(volksgezondheid) 

€ 165.816 

 

 

€ 116.688 

 

 

€ 4.536 

 

 

€ 9.152 

 

€ 17.248 

 

€ 148.179 

 

 

€ 76.839 

 

 

€2.237 

 

 

€ 9.152 

 

€ 17.248 

 

Inzet Jeugdverpleegkundige 

in Sociaal Team 

 

Voorzitter specialistentafel en 

verwijzingen jeugdhulp 

 

Preventieve groepsgerichte 

voorlichting 

 

CJG PR en communicatie 

 

CJG Administratieve 

ondersteuning  

 

Totale subsidie € 313.440 € 253.655   

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Het subsidiebedrag wordt lager vastgesteld dan de verlening. De subsidie wordt 

vastgesteld op € 253.655. Het onverschuldigd betaalde subsidiebedrag € 59.785 wordt 

teruggevorderd.  

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Gezond en veilig opgroeien van kinderen in Noordoostpolder door het uitvoeren van 

plustaken volksgezondheid/jeugdhulp.  

 

Wat is voor de subsidie gedaan? 

a) Inzet Sociaal Team 

Voor de inzet van de jeugdverpleegkundige in het Sociaal Team zijn twee 

jeugdverpleegkundigen vrij gepland voor deelname in het Sociaal Team voor 

gemiddeld 48 uur per week. De begrootte inzet 2018 bedraagt 2632 uur en 

€ 165.816. De gerealiseerde inzet 2018 bedraagt 2331 uur en € 148.179. De 

gerealiseerde inzet is lager, omdat het eerste halfjaar er verwarring was over het 

aantal uur van een medewerkers.  

 

b) Expertise jeugdarts en OGGZ 

Na de doorontwikkeling van de specialistentafel kunnen de medewerkers van het 

sociaal team bij de jeugdarts en expertise OGGZ terecht voor consultatie en 

advies bij complexe casuïstiek. Halverwege 2018 is een jeugdarts vertrokken. Na 

overleg met de gemeente zijn haar taken tijdelijk verdeeld en/of anders ingezet. 

Daarnaast levert de GGD vanaf juli een procesregisseur voor vier uur per week. 

De begrote inzet van 2018 bedroeg € 116.688 euro, hiervan is mede door het 

vertrek van de jeugdarts € 76.836 euro gerealiseerd. 

 



c) Preventieve groepsgerichte voorlichting 

In 2018 zijn er met de themabijeenkomst 350 deelnemers bereikt. Hieronder 

vallen kinderen van groep 6, 7 en 8, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 

docenten. De thema's betroffen; pesten, puberteit en seksualiteit, epi-pen en 

anafylactische reactie. De totale inzet bedroeg 35,5 uur. Er is minder ingezet dan 

verwacht.  

 

d) Diversen CJG  

In deze post zijn opgenomen: redactie website CJG, administratieve/medische 

ondersteuning en PR en communicatie. De bereikbaarheid (per mail en telefoon) 

bleef in stand in de functie als VIA. In de periode 1 januari tot en met 31 

december 2018 hebben 1.196 bezoekers het virtuele centrum voor Jeugd en 

Gezin Noordoostpolder bezocht. Het totaal aantal sessies is 1.169. Een percentage 

van 84,9% betreft nieuwe bezoekers. Bij 15,1% gaat het om terugkerende 

bezoekers. 

 

 

Argumenten 

 

1.a. Het overgrote deel van de subsidie was nodig en de activiteiten zijn uitgevoerd 

 

Voor het bedrag van, in totaal, € 263.655 zijn de activiteiten uitgevoerd conform de 
gestelde voorwaarden.  

 

2.a. De activiteiten zijn niet (helemaal) uitgevoerd.  

 

Zoals hierboven aangegeven is op onderdelen minder gedaan dan van te voren werd 

verwacht. Om die reden wordt het subsidiebedrag lager vastgesteld op € 253.655. Het 

onverschuldigd betaalde subsidiebedrag van € 59.785 wordt teruggevorderd. De GGD is 

hiervan op de hoogte. 

 

Kanttekeningen: 

Vanaf 2019 worden de plustaken van de GGD niet meer middels een subsidie bekostigd, 

maar middels een overeenkomst.  

 

Key2Zaken: 017144355 

 

  



 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

b. Heelal 

(Zorg) 

€ 54.868 Inloop en activiteiten voor 

jongeren 

Totale subsidie € 54.868  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 54.868. 

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren door 

het uitvoeren van activiteiten vanuit Jongerencentrum Heelal: Inloop en Femmetastic  

 

Wat is voor de subsidie gedaan?: 

Het Jongerencentrum Heelal organiseert wekelijks laagdrempelige en toegankelijke 

activiteiten voor kwetsbare jongeren in Noordoostpolder. De medewerkers hebben 

doorlopende contacten met 100-120 jongeren. De organisatie levert hiermee een 

bijdrage aan het bereiken van kwetsbare jongeren in Noordoostpolder. De activiteiten 

sluiten aan bij de behoefte van jongeren. Heelal werkt samen met organisaties in 

Noordoostpolder en sluit aan bij het zorglandschap. Er is maandelijks overleg met de 

politie en Carrefour over risicojongeren. Zij kennen de organisaties en contactpersonen 

voor doorverwijzing en toeleiding naar zorg. De activiteiten van Heelal zijn aanvullend op 

de activiteiten bij andere organisaties. Aan de gewenste samenwerking en afstemming 

met organisaties is in voldoende mate vorm gegeven. 

 

Argumenten 

De activiteiten zijn uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. 

 

Kanttekeningen: 

Stichting Heelal heeft € 8.511 aan niet besteed subsidiegeld toegevoegd aan de 

egalisatiereserve. Formeel had u hiervoor toestemming moeten geven. We nemen 

daarom in de vaststellingsbeschikking het verzoek op dat het positieve resultaat over 

2018 toegevoegd dient te worden aan een egalisatiereserve op grond van artikel 3 lid 1 

van de Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking. 

 

Stichting Heelal is een vrijwilligersorganisatie. De inkomsten van het Heelal bestaan uit 

een subsidie en giften. In het kader van het nieuwe subsidiebeleid krijgen 

vrijwilligersorganisaties veel ruimte. Er is geen beoordelingsverklaring gevraagd bij 

verlening om de stichting niet op kosten te jagen. 

 

Key2Zaken: 017152073 

 

  



 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

c. Kwintes € 165.325   Inloopvoorziening en 

cliëntondersteuning 

Totale subsidie € 165.325  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 165.325. 

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

1. Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van mensen 

die, als gevolg van psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek, in een 

kwetsbare positie verkeren. Hierbij gaat het om het versterken van de eigen 

kracht, competenties en kwaliteiten van cliënten.  

2. Het bieden van informatie, advies en ondersteuning bij het verhelderen van de 

zorgvraag en indien nodig het vinden van adequate zorg/ondersteuning.  

 

Wat is voor de subsidie gedaan?: 

1. Het bieden van een laagdrempelige beschikkingsvrije inloopmogelijkheid voor 

inwoners met psychische kwetsbaarheden en verslavingsproblematiek 

 Bij de inloopvoorziening wordt een combinatie gemaakt van mensen zonder 

indicatie en mensen met een indicatie voor dagbesteding en begeleiding. Er 

heeft een groot aantal inwoners zonder indicatie gebruik gemaakt van de 

inloopvoorziening. Hiermee wordt een beweging naar minder 

maatwerkvoorzieningen gemaakt.  

 Eind 2017 heeft Kwintes samen met ’s Heerenloo, Carrefour, Triade, 
Philadelphia en InteraktContour de nieuwe locatie Bouwerskamp gerealiseerd. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Er is een toename van 

kennisdeling en uitwisseling tussen begeleiders en  

 cliënten van de deelnemende organisaties en dit leidt tot betere 

ondersteuning.  

 Kwintes wil geen instituut zijn, maar een platform waar faciliteiten, ruimte en 

kennis uitgewisseld worden. Ze willen mensen ondersteunen die willen 

groeien en ontwikkelen. De focus is zelfhulp. Kwintes biedt 

vrijwilligersorganisaties die zich op zelfhulp richten gratis ruimte om 

bijeenkomsten te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de AA, Stip, Stichting 

Present en het Autisme informatie centrum.  

 Het aanbieden van lotgenotencontact in een veilige laagdrempelige omgeving. 

 Arbeidsmatige activiteiten aangepast aan de persoon en zijn kwaliteiten. 

 Naast professionele begeleiders, zijn er ook vrijwilligers met en zonder 

cliëntervaring actief in de Bouwerskamp.  

 

2. Het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met meervoudige problematiek 

 Medewerkers van de inloopvoorziening worden vrijwel dagelijks geconsulteerd 

door inwoners met vragen over zorg voor zichzelf, familie of kennissen. Dit 

zijn vaak vragen op GGZ gebied. De medewerkers van Kwintes worden ook 

door de sociale teams geconsulteerd en om ondersteuning gevraagd bij het 

voeren van gesprekken bij inwoners met complexe ggz-problematiek.  

Argumenten 

De activiteiten zijn uitgevoerd conform de gemaakte afspraken.  

 

Kanttekeningen: 

 Er is sprake van een tekort van € 28.199 over 2018. Het gaat hierbij om 
organisatiekosten die niet waren begroot. Kwintes lost dit tekort op via 

haar eigen vermogen. Dat lukt eenmalig. Voor 2019 en 2020 moet Kwintes 

zorgen dat de kosten van de uitvoering passen binnen het beschikbare 



subsidieplafond. Daarom is het tekort in relatie tot de activiteiten 

onderwerp van gesprek in de subsidiegesprekken met Kwintes over 2019 

en 2020.  

 

Key2Zaken: 017144367  



 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

d. Stichting Vrouwencentrum NOP 

(minderheden) 

€ 30.480 1. Integratie- en 

ontmoetingsfunctie, 

empowerment, re-integratie 

en diverse sociaal-culturele 

activiteiten waaronder taalles 

en taalmaatjes.  

2. Maatschappelijke problematiek 

allochtone huishoudens 

Totale subsidie € 30.480  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 30.480. 

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Ondersteuning van het emancipatie-, integratie- en participatieproces van (allochtone) 

vrouwen. 

 

Wat is voor de subsidie gedaan?: 

Vrouwen ontmoeten, participeren en ontwikkelen zich, versterken elkaar, gaan de 

Nederlandse taal beter beheersen, worden daardoor zelfstandiger, zelfredzamer en 

kunnen beter hun verantwoordelijkheid nemen. Het voertuig daarvoor is het spreken en 

oefenen van Nederlandse taal en actieve participatie. 

Vrouwen ontwikkelen en benutten hun talenten zodat er eerder een kans zal zijn om aan 

het arbeidsproces deel te nemen. Vrouwen hebben zorg voor elkaar en zien dat dit 

cultuur en religie overschrijdt.  

In het afgelopen jaar zijn activiteiten aan de orde gekomen zoals formulierenspreekuur, 

regelgeving, praatlessen Nederlands en Engels, naai-, brei- en haakles, zwemles, 

wandelgroep, fietsles, theorieles rijbewijs, wereldkoor en eigen groente en kruiden 

verbouwen. 

Het Vrouwencentrum werkte samen met 17 instellingen. 

 

Naast de subsidie van de gemeente heeft het Vrouwencentrum € 12.909 aan inkomsten 
uit donaties, deelnemersbijdragen, incidentele acties en opbrengsten jubileumfeest.  

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.126,45.  
 

Argumenten 

De subsidie is besteed aan de daarvoor bestemde doelstellingen en de subsidie was 

nodig. 

 

Kanttekeningen: 

Voor 2019 en verder heeft het Vrouwencentrum aangegeven dat zij, zowel financieel 

gezien als qua werkdruk, dreigen om te vallen. Om goed zicht te krijgen op hoe het 

Vrouwencentrum toekomstbestendig kan worden en waar zij haar focus op gaat leggen, 

heeft u medio 2019 een onderzoeker hiervoor ingehuurd die samen met het 

Vrouwencentrum een plan gaat opleveren, waarbij ook naar inkomensstromen gekeken 

gaat worden en de wenselijke omvang aan ureninzet van de coördinator. 

 

Key2Zaken: 017143765 

 

 

  



Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

e. Tactus Verslavingszorg (jeugd en 

zorg) 

 

€ 8.500 

€ 4.000 

€ 20.000 

 

1. Universele preventie 

2. Selectieve preventie 

3. Geïndiceerde preventie 

Totale subsidie € 32.500  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 32.500. 

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Het beperken van middelenmisbruik onder de jeugd in gemeente Noordoostpolder en het 

voorkomen van problematisch middelengebruik, en indien toch aanwezig, dit zo vroeg 

mogelijk signaleren.  

 

Wat is voor de subsidie gedaan? 

1. Universele preventie Hiertoe behoort: 

 Voorlichting gegeven over gamen en social media gebruik aan kinderen van groep 

7/8 van het basisonderwijs. Het product Op Tijd Voorbereid was in ontwikkeling 

en daarom heeft maar 1 school deelgenomen.  

 Preventieve activiteiten gericht op ouders vanuit de werkgroep Buitengewoon 

Nuchter.  

 Verbindingen leggen met netwerkpartners, consultatieve gesprekken met 

professionals, contactlegging met de jeugd.  

2. Selectieve preventie Hiertoe behoort: 

 Lessen vroegsignalering voor jongeren. Groepsgesprekken op het vakcollege. 

Voorlichting bij de Optimist over verslaving. Deskundigheidsbevordering docenten 

bij Caleido.   

3. Geïndiceerde preventie Hiertoe behoort: 

 Outreachende aanpak, samenwerking opbouwen en continueren met de 

netwerkpartners  

 Moti4-trajecten, bij signalen over middelengebruik wordt deze interventie ingezet 

om de jongeren te motiveren andere keuzes te maken.  

 

Argumenten 

De activiteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gemaakte afspraken. 

 

Kanttekeningen: 

Nvt.  

 

Key2Zaken: zaak 017147976 

 

  



 

Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

f. Stichting Triade (jeugd) € 140.000  

 

School- en 

gezinsondersteuning 

Totale subsidie € 140.000  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 140.000.  

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Het signaleren van kwetsbare kinderen en het inzetten van zo licht mogelijke en zo 

dichtbij mogelijke ondersteuning waardoor specialistische jeugdhulp wordt voorkomen. 

Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van 

kinderen en hun ouders. Het maatschappelijk effect dat we hiermee beogen is “Iedereen 
doet mee”.  
 

Wat is voor de subsidie gedaan? 

Jeugdhulp op school (JoS) is een ambulante, laagdrempelige werkwijze waarbij alle 

basisscholen in de NOP gebruik kunnen maken van school- en gezinsondersteuning. In 

het jaar 2018 is er een transformatieslag gemaakt op het gebied van preventieve 

jeugdhulp voor het primair onderwijs in de Noordoostpolder. Ten opzichte van eerdere 

jaren wordt er vanaf 2018 meer hulp in de thuissituatie geleverd, ondanks dat school nog 

steeds de vindplaats is. De ervaringen van ouders en onderwijs zijn positief.  

 

De expertise van de jeugdhulpmedewerkers is beschikbaar voor de basisscholen in 

Noordoostpolder en het voortgezet onderwijs (exclusief het speciaal (basis)onderwijs)  bij 

gecombineerde school- en gezinsproblematiek.  

 In het basisonderwijs is gewerkt op Fladderiep, Horizon, Titus Brandsma, Fondali, 

Albert Schweitzer, Koperwiek, Triangel, Klimop, Lichtschip, Zeester, Carrousel. 

Roderik van Voorst, Keerkring, Windkracht 10, Floreant, Driesprong, De Planthof. In 

2018 zijn er in het basisonderwijs 43 gezinnen aangemeld, waarvan er 26 gezinnen 

ondersteund konden worden door de JoS medewerkers. De hulpvragen lagen op het 

gebied van gedrag in de klas, onzeker gedrag, woorden geven aan gedachten, 

opkomen voor jezelf, pesten, omgaan met emoties/woede uitbarstingen, omgaan 

met beperkingen, etc.   

 In het voorgezet onderwijs zijn 37 leerlingen begeleid. Aanleiding voor de vragen 

waren: absentie, ziekte, geen grip op het gedrag van de jeugdige, zorgelijk en 

onduidelijk gedrag en gedragsproblematiek. Problematieken waren: verslaving, 

gamegebruik, ouder/kind problematiek, gezagsproblematiek, omgaan met autisme, 

scheidingsproblematiek, AD(H)D, negatief zelfbeeld, zelfbeschadiging en sociale 

emotionele problematiek. 

  

Argumenten: 

De activiteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gemaakte afspraken en het 

subsidiebedrag is volledig ingezet.  

 

Kanttekeningen: 

Vanwege de fusie tussen Triade en Vitree op 1 januari 2018 wordt de vaststellingsbrief 

verzonden naar de Stichting Triade-Vitree. 

 

Key2Zaken:  017144147 

 

 

  



Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

g. Stichting Vitree € 138.958  
 

Inzet gedragswetenschapper 

en ambulante hulpverlening 

Totale subsidie € 138.958  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Het subsidiebedrag wordt lager vastgesteld dan de verlening. Het subsidiebedrag wordt 

vastgesteld op €125.188 in plaats van het beschikte bedrag van €138.958 voor 2018. Er 

wordt daarom een bedrag van €13.770 teruggevorderd.  
 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

De inzet van de gedragswetenschapper en de ambulante hulpverlening leveren een 

positieve bijdrage aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van kinderen en 

hun ouders. Het maatschappelijk effect dat hiermee wordt beoogd is: Iedereen doet 

mee.  

 

Wat is voor de subsidie gedaan? 

- De expertise van de gedragswetenschapper is beschikbaar voor de medewerkers van 

de Sociale team en de medewerkers van de specialistentafel als er sprake is van 

complexe casuïstiek  

De expertise van de gedragswetenschapper is op een toegankelijke manier en in 

diverse vormen beschikbaar geweest voor de medewerkers van het Sociaal Team en 

de Klantmanagers Jeugd van de gemeente Noordoostpolder.  

- De expertise van de gedragswetenschapper is beschikbaar voor FACT 

De gedragswetenschapper heeft een bijgedrage geleverd aan het ontwikkelen en het 

inhoudelijk opzetten van het FACT (Flexible Assertive Community Treatment). In 

2018 betrof dit alleen het eerste kwartaal. Hierna is door o.a. financiële redenen 

besloten het FACT op te geven.  

- Ondersteuning die aansluit bij de vraag van ouders/kind 

Binnen de taak van het verlenen van consultatie en advies aan de medewerkers van 

het Sociaal Team en Klantmanagers Jeugd, is de vraag van de ouder en het kind 

leidend geweest. Waar gewenst is ambulante hulpverlening ingezet. Er is minder 

ambulante hulpverlening ingezet dan beschikt. In 2019 vervalt de lokale subsidie 

voor ambulante hulpverlening. Vanaf 2019 is ambulante crisis hulp (ACH) in 

Noordoostpolder beschikbaar via een regionale subsidie.  

 

Argumenten 

1.1. De subsidies zijn aangewend voor de uitvoering van de activiteiten.  

 De bereikte resultaten komen in voldoende mate overeen met de beoogde 

 resultaten zoals beschreven in de subsidiebeschikking 2018.  

1.2. Een deel van de subsidie is niet besteed. 

De ambulante hulpverlener is voor minder uren ingezet dan beschikt. Er is  

€13.770 minder besteed dan beschikt over 2018. Dit bedrag wordt 

teruggevorderd. 

 

Kanttekeningen:  

2.1  De expertise van de gedragswetenschapper is niet  volledig benut voor FACT. 

De gedragswetenschapper zou in 2018 het hele jaar inzetbaar moeten zijn voor 

FACT. Echter is er na het eerste kwartaal van 2018 besloten om het FACT op te 

heffen, dus kon de gedragswetenschapper haar expertise daar ook niet meer 

inzetten. 

2.2   Vanwege de fusie tussen Triade en Vitree op 1 januari 2018 wordt de 

vaststellingsbrief verzonden naar de Stichting Triade-Vitree. 

 

 

Key2Zaken:  017153043  



Nr Organisatie Bedrag Activiteit 

h. MEE IJsseloevers € 266.912  1. MEE levenscoach 

2. Coördinatie integrale 

vroeghulp 

3. Onafhankelijke 

kortdurende 

cliëntondersteuning 

4. Maatschappelijke taken  

Totale subsidie € 266.912  

 

Vast te stellen subsidiebedrag: 

Bedrag conform verleningsbeschikking vaststellen op € 266.912. 

 

Doelstelling van de subsidieverlening: 

Levensloopbegeleiding voor kwetsbare inwoners;  

Het opsporen, signaleren en ondersteunen van mogelijke ontwikkelings- en 

gedragsproblematiek bij kinderen; 

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning; 

Deskundigheidsbevordering van professionals in het sociaal domein om mensen met 

beperkingen te signaleren;   

Het organiseren van activiteiten gericht op lotgenotencontact.  

 

Wat is voor de subsidie gedaan? 

1. De burgers zijn voorbereid op en worden op verzoek ondersteund bij een 

keukentafelgesprek  

2. Burgers ondersteunen het eigen netwerk uit te breiden en waar mogelijk vaker deel 

laten nemen aan de samenleving.  

3. Gezinnen laten inzien wat een beperking betekent en hoe cliënt het beste tot zijn 

recht komt;  

4. Burgers zonder een (expliciete) vraag en met een zorgwekkende situatie of 

ontwikkelingsperspectief ondersteund; 

5. Netwerkpartners, onderwijs en Sociale teams zijn geïnformeerd over specifieke 

kennis omtrent burgers met een beperking en kunnen dit toepassen;  

6. Vroeg signalering en een advies voor het gezin met een kind met 

ontwikkelingsachterstand 

7. Burgers met een beperking en hun netwerk ondersteund bij de dagelijkse specifieke 

kenmerken die daar mee samenhangen  
 

Argumenten 

MEE levert een bijdrage aan de lokale ondersteuningsstructuur. 

MEE heeft in 2018 laten zien dat zij aansluit bij de behoeften in Noordoostpolder. Zij 

zoekt haar plek in de veranderde ondersteuningsstructuur. Dit blijkt uit het jaarrapport 

waarin men ook in gaat op de door inwoners ervaren resultaten. 

 

Er zijn meer uren ingezet dan afgesproken. 

In totaal is 38 uur meer gerealiseerd dan afgesproken. Dit blijkt uit het opgeleverde 

jaarrapport. Dit maakt dat de volledige subsidie is ingezet. Hiervoor ontvangt MEE 

overigens geen aanvullende subsidie.  

 

Kanttekeningen: 

De verantwoording sluit niet aan op de onderdelen in de subsidieverleningsbeschikking 

De urenverantwoording is opgesteld in een andere indeling dan de indeling in de 

subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hierbij om een andere registratie indeling. De 

werkelijke inzet sluit echter aan bij de behoefte die er is in Noordoostpolder. Omdat het 

totaal aantal afgesproken uren is geleverd, is dit geen reden voor een afwijkende 

subsidievaststelling.  



 

Het onderscheid tussen kortdurende cliëntondersteuning en langdurigere inzet is niet 

zichtbaar 

Bij de nieuwe subsidieafspraken voor 2020 is de intentie om kortdurende 

cliëntondersteuning te beleggen bij Carrefour. Er is MEE verzocht aan te geven om 

hoeveel inzet en casussen dit gaat, echter een concrete reactie is tot op heden 

uitgebleven. Dit is echter geen reden om 2018 niet vast te stellen.  
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