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Beste mevrouw Van der Heijden,
In antwoord op uw brief van 7 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de subsidieverlening aan Alles voor Mekaar.
Vraag 1
Uit de raadsinformatiebrief van 24-1-2019 blijkt dat de gemeente middels subsidie
een bedrag van maximaal € 75.000,= verstrekt in 2019. Daaruit valt op te maken
dat een groot deel van de salariskosten, welke circa 80% van de begroting 2019
bedragen, daarmee kunnen worden voldaan in 2019. Past het financieren van
salariskosten binnen het huidige, door de raad vastgestelde, subsidiebeleid?
Antwoord
De subsidie aan O31 om Alles voor Mekaar te ondersteunen en de voorwaarden
die aan deze inzet zijn verbonden, passen binnen het huidige subsidiebeleid.
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Vraag 2
In het verlengde daarvan, kunnen in de toekomst andere organisaties ook een
tegemoetkoming in de salariskosten vragen bij een start up in het sociale domein?
Antwoord
Iedere aanvraag van subsidie staat op zichzelf en wordt op zijn eigen merites
beoordeeld. Bij elke volgende aanvraag wegen wij opnieuw af of deze voor
subsidie in aanmerking komt en voor welke kosten. Dit is iedere keer maatwerk.
Goede initiatieven kunnen rekenen op passende ondersteuning vanuit de
gemeente.
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Vraag 3
In zijn mondeling antwoord op 31 januari jongstleden heeft de wethouder
aangegeven dat een andere genoemde organisatie, in dit geval de stichting
Zonnebloem die soortgelijke activiteiten ontplooit, ook een subsidie ontvangt.
Wij hebben geconstateerd dat de 5 afdelingen van de Zonnebloem in de gemeente
Heusden gezamenlijk een bedrag van € 1.000,= per jaar van de gemeente
ontvangen. Graag vernemen wij van het College wat zij vindt van de verhouding
€ 1.000,= per jaar voor 5 afdelingen van een vrijwilligersorganisatie versus
€ 50.000,= mogelijk € 75.000,= per jaar voor een (semi) commerciële organisatie?
Antwoord
De Zonnebloem en Alles voor Mekaar beogen verschillende doelen en kennen een
verschillende organisatiestructuur. De organisaties, en daarmee ook de
subsidiebedragen, zijn daarom niet goed vergelijkbaar.
De Zonnebloem is landelijk georganiseerd, heeft een erkend goed doel en
onderneemt al 70 jaar activiteiten voor inwoners met een lichamelijke beperking.
De Zonnebloem heeft professionals in dienst om de vele vrijwilligers die lokaal
actief zijn te begeleiden en andere staftaken uit te voeren. Lokaal werken alleen
vrijwilligers die zich vaak al vele jaren belangeloos inzetten. We ondersteunen hen
jaarlijks met een waarderingssubsidie. Al met al een mooie en belangrijke
organisatie die haar bestaansrecht al ruimschoots heeft bewezen.
Alles voor Mekaar is een nieuw lokaal initiatief dat zich richt op netwerkvorming
tussen inwoners op buurtniveau. Doel is om op deze manier bij te dragen aan het
langer thuis wonen van ouderen en het voorkomen van eenzaamheid. Om deze
beweging een kans te geven wordt eenmalig geïnvesteerd in deze ontwikkeling. Zo
krijgt Alles voor Mekaar de kans om te laten zien of ze bestaansrecht heeft.
Vraag 4
Heeft het College afspraken gemaakt met Alles voor Mekaar als het gaat om het
benaderen van inwoners van onze gemeente die gebruik zouden kunnen maken
van hun diensten?
Antwoord
We hebben geen afspraken gemaakt met O3 over hoe Alles voor Mekaar
individuele inwoners benadert. We hebben wel afgesproken dat Alles voor Mekaar
de focus legt op thuiswonende ouderen zonder netwerk en op de wijken Vlijmen
Dorp en Vliedberg. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de professionele
inzet van Alles voor Mekaar bij individuele inwoners. Deze inzet moet worden
beperkt tot maximaal twee contactmomenten.
Vraag 5
Passen bewoners van verzorgingshuizen of andere soortgelijke instellingen binnen
het door het College gestelde criterium “..inwoners met een
eenzaamheidsproblematiek zonder een sociaal netwerk”?
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Antwoord
Nee. Alles voor Mekaar richt zich op de groep inwoners die nog zelfstandig wonen
en die door de inzet van zogenaamde supporters langer thuis kunnen blijven
wonen.
Vraag 6
Kan het College aangeven of er afspraken zijn gemaakt met Alles voor Mekaar die
moeten voorkomen dat vrijwilligers van andere organisaties overstappen of bij
andere organisaties worden weggehaald?
Antwoord
Vrijwilligers bepalen zelf voor welke organisatie ze willen werken. Het is niet
mogelijk om afspraken te maken dat vrijwilligers niet overstappen. O3, dat met veel
vrijwilligers werkt, is opdrachtgever voor Alles voor Mekaar. Wij hebben
aangegeven dat we het belangrijk vinden dat deze organisaties intensief en
constructief samenwerken en dat hun aanbod complementair is.
Vraag 7
Uit openbare documenten blijkt dat er nog geen financiële dekking was voor de
activiteiten van Alles voor Mekaar over het jaar 2018. Is dat inmiddels wel het
geval?
Antwoord
Bij het verzoek voor een bijdrage 2019 door O3 voor de inzet van Alles voor
Mekaar zat een begroting voor de periode 2018-2021. Voor het jaar 2018 betrof dit
de maanden november en december met een negatief saldo. Of deze activiteiten
daadwerkelijk zijn uitgevoerd was hun eigen afweging, wij hebben geen zicht op
deze activiteiten en de financiering hiervan. De subsidie die we hebben toegekend
is voor de activiteiten in 2019.
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