BEHANDELD DOOR

L. van der Heijden
College van B&W
d.t.v. Griffie

ONDERWERP

Art. 43 vragen
ONS NUMMER

HT2019026
UW BRIEF DD

N.v.t.
BIJLAGE(N)

Geen
DATUM

7 maart 2019
Geacht College,
Tijdens de laatste vergadering van de informatieavond Samenleving van 31 januari jongstleden hebben
wij vragen gesteld met betrekking tot de subsidieverlening aan Alles voor Mekaar.
Op grond van signalen die wij ontvangen en op basis van andere openbare informatie komen wij, mede
namens het CDA afdeling Heusden, tot de volgende vragen:
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?

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?

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 € 50.00,= mogelijk €
75.000,= per jaar voor een (semi) commerciële organisatie?

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?

5.

Passen bewoners van verzorgingshuizen of andere soortgelijke instellingen binnen het door het
College gestelde criterium “..inwoners met een eenzaamheidsproblematiek zonder een sociaal
netwerk”?

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?
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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?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
met vriendelijk groet,

Raadslid Heusden Transparant
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