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ONDERWERP
Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2020 - 2023
SAMENVATTING
De Stichting WIJ Heemstede geeft uitvoering aan het sociaal-cultureel werk (voor kinderen,
jongeren, volwassenen, senioren en kwetsbare groepen), het vrijwilligerswerk, het algemeen
maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk in Heemstede.
Ten behoeve van de continuering én de doorontwikkeling van deze werkzaamheden voor
Heemstede, stellen wij de raad voor in te stemmen met het verlenen door ons college van
een budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede voor de periode 2020 t/m 2023 ad
€ 1.514.529 in 2020 en voor de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks ad € 1.532.035. In de
subsidiebedragen voor 2021 t/m 2023 is nog geen rekening gehouden met de mogelijk van
toepassing zijnde indexering voor die betreffende jaren. In de begroting van de gemeente is
rekening gehouden met een budget voor Stichting Wij Heemstede van in totaal
€ 1.552.035 (inclusief budget vrijwilligersplatform WeHelpen) voor 2020.
Stichting WIJ Heemstede heeft voor het jaar 2020 € 1.539.529 aan subsidie aangevraagd.
Het subsidiebedrag voor het vrijwilligersplatform WeHelpen ad € 25.000 is hierbij
inbegrepen. Aangezien voor het jaar 2020 dit bedrag reeds separaat aan de Stichting WIJ
Heemstede is toegekend wordt de raad verzocht in te stemmen met het verlenen door het
college van een budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede ad € 1.514.529
(zijnde € 1.539.529 - € 25.000) in 2020 en voor 2021 t/m 2023 € 1.532.035 per jaar
(exclusief van toepassing zijnde indexering vanaf 2021).
Voor de jaren 2021 t/m 2023 is het budget voor het vrijwilligersplatform opgenomen in de
totale budgetsubsidie. Vanaf 2021 is de subsidie tevens structureel € 20.000 lager (exclusief
van toepassingen zijnde indexering voor die specifiek betreffende jaren) dan begroot
(€ 1.552.035 - € 20.000 = € 1.532.035) i.v.m. een lagere inzet t.a.v. vervoer WIJ Heemstede.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Algemene subsidieverordening Heemstede
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023
De subsidieverlening is gebaseerd op het gestelde in de Algemene subsidieverordening
Heemstede. De subsidie wordt jaarlijks achteraf, na beoordeling van een jaarverslag en een
jaarrekening, definitief vastgesteld. Deze verslagen dient de stichting vóór 1 mei volgend op
het betreffende subsidiejaar in te dienen.
BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het verlenen door ons college van een
budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede voor de periode 1 januari 2020 t/m 31
december 2023 van € 1.514.529 in 2020 en vanaf 2021 € 1.532.035 per jaar (exclusief
van toepassing zijnde indexering vanaf 2021).
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de
raad (A-stuk).
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BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2019
besluit:
In te stemmen met het verlenen door het college van een budgetsubsidie aan de Stichting
WIJ Heemstede ad € 1.514.529 in 2020 en vanaf 2021 € 1.532.035 per jaar (exclusief van
toepassing zijnde indexering vanaf 2021).
De raad voornoemd, 30 januari 2020
de griffier,
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AANLEIDING/MOTIVERING
Algemeen
Het voorliggende voorstel is gericht op de verstrekking van een budgetsubsidie voor de
periode 2020 t/m 2023 voor de uitvoering van activiteiten in Heemstede van de Stichting WIJ
Heemstede.
Sociale basisstructuur en WIJ Heemstede
Het college zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, van jong tot oud,
van arm tot rijk, meedoet en zich ontplooit binnen een stevige sociale basisstructuur in
Heemstede. Om inwoners hierbij te ondersteunen is een breed voorzieningenaanbod
beschikbaar, variërend van preventieve tot (zeer) specialistische voorzieningen. We
organiseren dit aanbod dicht bij de inwoner. De toegang geven we laagdrempelig en
integraal vorm. Maatwerk is hierbij uitgangspunt. Een sterke sociale basisstructuur zorgt
voor preventie, vroeg signalering en zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving
van inwoners. We willen ondersteuning bieden aan inwoners om een tijdsbesteding te
vinden die hen structuur en zingeving biedt, en die bijdraagt aan het vergroten van
zelfredzaamheid, waarbij de deelnemers actief wordt betrokken. Onze maatschappelijke
partners, waaronder Stichting WIJ Heemstede, hebben hier een belangrijke rol in.
Kwetsbare inwoners die dat niet op eigen kracht of via hun sociale netwerk kunnen, bieden
we ondersteuning. Een samenhangend / integraal aanbod, bestaande uit algemene en
individuele voorzieningen. Het fundament in Heemstede staat, inwoners ervaren en
beoordelen de geboden ondersteuning en voorzieningen in Heemstede over het algemeen
positief. In 2020 zetten we dit voort en pakken we kansen en mogelijkheden voor
doorontwikkeling mede door de uitvoering van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein
2020-2023.
Voor continuering en doorontwikkeling van de stevige sociale basisstructuur, conform de
uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan sociaal domein, zijn met de Stichting WIJ
Heemstede (inhoudelijke en financiële) afspraken voor de periode 2020-2023 voorbereid.
Deze afspraken zijn verwoord in de aanvraag voor de budgetsubsidie Stichting WIJ
Heemstede 2020-2023, zoals deze u thans voorligt. Wij vragen u in te stemmen met het
verlenen door het college van een budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede.
Budgetsubsidie: definitie
Een budgetsubsidie is een meerjarige subsidie waarbij een instelling een bedrag krijgt
verstrekt om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren. Deze subsidie
geeft enige zekerheid aan professionele instellingen die met personeelskosten te maken
hebben. Kenmerk is dat vooraf afspraken worden gemaakt over het activiteitenaanbod en
dat het risico van het niet halen van deze afspraken ligt bij de instelling. Omgekeerd ligt ook
het voordeel van het uitvoeren van de afspraken tegen minder kosten bij de instelling. De
instelling levert derhalve een te voren afgesproken prestatie tegen een afgesproken vast
bedrag.
Het voortraject in 2019
Conform de subsidieverlening voor het jaar 2019 was voor de Stichting WIJ Heemstede en
de gemeente het afgelopen jaar een overgangsjaar. In het afgelopen jaar is, onder externe
begeleiding, door de Stichting WIJ Heemstede en de gemeente nadere invulling gegeven
aan meerjarige (toekomst)plannen op het vlak van het sociaal cultureel werk, het
vrijwilligerswerk, het algemeen maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk in
Heemstede. Met als doel om te komen tot meerjarige (prestatie)afspraken in de vorm van
een budgetsubsidie voor WIJ Heemstede voor de periode 2020-2023. Dit intensieve traject
heeft geleid tot het rapport ‘Samensturen in Welzijn’ (zie bijlage) met daarin de prioriteiten
voor de komende vier jaren. In dit rapport is tevens meegenomen de door Berenschot
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uitgevoerde benchmark, waarbij is aangetoond dat de kostprijzen van WIJ Heemstede
overeenkomen met die van vergelijkbare instellingen. Het rapport ‘Samensturen in Welzijn’
dient als onderbouwing voor de budgetsubsidieaanvraag van Stichting WIJ Heemstede.
Prioriteiten 2020-2023
De prioriteiten voor de periode 2020-2023 zijn uitgebreid opgenomen in het rapport
‘Samensturen in Welzijn’ en de subsidieaanvraag van WIJ Heemstede. Hieronder worden
deze prioriteiten kort uiteengezet:
1. Focus op diverse prioritaire doelgroepen.
o Kwetsbare jeugd / jongeren
o Ouderen
o Statushouders
o Mensen met GGZ-problematiek
o Mensen met een licht verstandelijke beperking
2. Vrijwilligers / vrijwillige inzet
Begeleiding vrijwilligers van WIJ Heemstede, matchen van hulpbehoevende
inwoners aan inwoners die willen helpen, initiatieven voor en door bewoners.
3. 'In de wijk'
Werken in de wijk, activiteiten lokaal organiseren, contact met vindplaatsen in de
wijk (scholen, kinderopvang, huisartsen, wijkverpleegkundigen) en aanmoedigen
bewonersinitiatieven.
4. Innovatie
Implementeren van nieuwe inzichten en werkwijzen, zoals de Sociale benadering en
De Nieuwe Route en doorontwikkeling van het netwerken/samenwerken met- en
verbinden van de andere maatschappelijke partners, zorgaanbieders, het informele
netwerk en ondernemers/bedrijven.
5. Daarnaast heeft als prioriteit dat de inzet van WIJ Heemstede voor het algemeen
maatschappelijk werk in het loket Heemstede en CJG Heemstede op het huidige
niveau blijft.
FINANCIËN
Begroting gemeente Heemstede
In de begroting van de gemeente is rekening gehouden met een budget voor Stichting Wij
Heemstede van in totaal € 1.552.035 (inclusief budget vrijwilligersplatform WeHelpen) voor
2020. Hierbij is uitgegaan van een (gemiddelde) indexering van 2,93% t.o.v. het
begrotingsjaar 2019. Dit indexeringspercentage is een resultante van verschillende
indexeringsgrondslagen, zoals loonkostenstijging en prijsstijging.
Deze indexering over 2020 werkt door voor de jaren daarna en is verwerkt in de bedragen
voor de jaren 2021 t/m 2023. De begrote subsidiebedragen voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn
wel nog exclusief de van toepassingen zijnde indexering voor die specifiek betreffende jaren.
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De door de gemeente begrote subsidiebedragen voor Stichting WIJ Heemstede voor de
jaren 2020 t/m 2023 staan hieronder schematisch weergegeven:
2020
2021
2022
2023
Totaal budgetsubsidie
€ 1.552.035*
€ 1.532.035** € 1.532.035
€ 1.532.035
* inclusief budget vrijwilligersplatform WeHelpen van € 25.000 voor 2020.
** Vanaf 2021 is de subsidie structureel € 20.000 lager (exclusief van toepassingen zijnde
indexering voor die specifiek betreffende jaren) i.v.m. een lagere inzet t.a.v. vervoer WIJ
Heemstede.
Aanvraag Stichting WIJ Heemstede
Stichting WIJ Heemstede heeft voor het jaar 2020 € 1.539.529 aan subsidie aangevraagd.
Het subsidiebedrag voor het vrijwilligersplatform WeHelpen ad € 25.000 is hierbij
inbegrepen. Aangezien voor het jaar 2020 dit bedrag reeds separaat aan de Stichting WIJ
Heemstede is toegekend bedraagt voor 2020 het subsidiebedrag € 1.514.529 (zijnde
€ 1.539.529 - € 25.000). Dit subsidiebedrag voor 2020 valt daarmee binnen het in de
gemeentelijke begroting 2020 opgenomen budget.
De aangevraagde budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede voor de jaren 2020 t/m 2023
staat hieronder schematisch weergegeven:
2020
2021
2022
2023
Totaal budgetsubsidie
€ 1.514.529*
€ 1.646.403,15 € 1.682.941,08 € 1.719.261,65
* Aangezien de Stichting WIJ Heemstede voor het jaar 2020 € 1.539.529 heeft aangevraagd incl.
€ 25.000 voor het Vrijwilligersplatform bedraagt het subsidiebedrag voor 2020 € 1.514.529.
Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt u bij het in te stemmen met het verlenen door het college
van een budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede gevraagd uit te gaan van de door
de gemeente begrote bedragen voor die jaren.
PLANNING/UITVOERING
17-12-2019: Besluit college van B&W.
14-01-2020: Behandeling commissie Samenleving.
30-01-2020: Besluit gemeenteraad.
De subsidiëring is gericht op de uitvoering van de activiteiten van 2020 t/m 2023.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het bestuur van de Stichting WIJ Heemstede wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van
het genomen besluit tot subsidieverlening (beschikking).
BIJLAGEN
1. Kenmerk: 719303 onderwerp: Aanvraag budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 20202023.
2. Kenmerk: 719399 onderwerp: Strategisch meerjarenplan WIJ Heemstede 2020-2023.
3. Kenmerk: 719400 onderwerp: Rapport Samensturen in Welzijn (WIJ Heemstede en
gemeente Heemstede) 2020-2023.
4. Kenmerk: 719364 onderwerp: Conceptbeschikking budgetsubsidie Stichting WIJ
Heemstede 2020-2023.
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