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Onderwerp
Twee nota’s van College van B&W, verzonden met de post 24-08-2012 en mail 27-08-2012.:
1. “Sturingskader subsidies”
2. “Nota integraal Jeugdbeleid”
Adviesvraag:
“Sluit de visie van beide nota’s aan op de eerdere lijn die bij de Wmo is ingezet?”

Geacht college,
1: De Wmo-raad heeft de volgende kanttekeningen bij de nota: “Sturingskader subsidies”:
De nota op zich is een goed stuk, de subsidiecomponent gericht op de combivouchers is nieuw, de
brede werking hiervan is lovenswaardig. Echter er zijn op dit moment nog onduidelijkheden waarvan
de wethouder in de klankbordgroep en commissievergadering heeft toegezegd dat deze allemaal
bekeken worden door de Pilot-verenigingen (in de periode november 2012- mei 2013) alvorens
hierover besluiten zullen volgen. Deze onduidelijkheden zijn:
- Hoe wordt straks de hoogte bepaald van die verenigingen die wel basissubsidie en geen
prestatie-subsidie ontvangen? Is dit 100% (zoals nu in 2012) of is dit anders ?
- Prestatiesubsidie; wat houdt dit precies in, en welke kaders worden gehanteerd.
- Evenzo is de genoemde verhouding basisprestatie (60-40) indicatief, dit kan best heel anders
uitvallen.
- Waarderingssubsidie,wie kan hiervan gebruik maken en wat is hiervoor het budget?
- Combivouchers (€ 109.000 voor 2012 en € 130.000 voor de volgende jaren) voor
buitenschoolse activiteiten, voor sport en cultuur; duidelijkheid naar de verenigingen
scheppen! En wat moeten zij doen om hiervoor in aanmerking te komen?
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Zogenaamde ´´Kreato´´-gelden voor muziekopleidingen (€ 153.000); wordt hier het muziekonderwijs
op de basischool van gegeven (raming € 30.000) en wordt de rest wederom besteed aan
opleidingsgelden voor niet 8, maar al de 14 muziekverenigingen? Zoals dat begin dit jaar is
voorgesteld in de klankbordgroep. Verder vindt de Wmo-raad dat er evaluatiemomenten ingebouwd
moeten worden, vooral ook om op te letten dat iedereen er ook bij betrokken wordt, o.a. de
eenzame bejaarden. Ook belangrijk is om te weten waar de gelden precies aan uitgegeven worden
en wat gebeurt er als de aanbieder niet voldoet, wordt er dan ook naar andere aanbieders gekeken?
Verder vindt de Wmo-raad dat de voorzieningen laagdrempelig, aantrekkelijk en bereikbaar moeten
zijn. Ook verwacht de Wmo-raad dat de gemeente motiverend optreedt daar waar meedoen
achterblijft.
2: De Wmo-raad heeft de volgende kanttekeningen bij de nota: “Integraal Jeugdbeleid”:
De Wmo-raad zou willen weten hoe het jeugdbeleid op dit moment werkt, wat zijn de concrete
ervaringen, o.a. van Jeugd en gezin en Maatschappelijk werk, hoe is empowerment hier ingevoerd?
Verder worden in de nota met de maatstaf van 2009 vergelijkingen gemaakt, is dat niet te ver terug?
Zou actualiseren met recente cijfers een andere situatie schetsen? Verbeterd? Veranderd? De Wmoraad acht het raadzaam de resultaten periodiek te evalueren.

Advies: Vaststellen 1. “Sturingskader subsidies” en 2. “Nota integraal Jeugdbeleid”
Wmo-raad Roerdalen,
De voorzitter
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