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Samenvatting 
Op grond van de subsidieaanvraag van Stichting MeerWaarde (MeerWaarde) voor 2012, 
onderbouwd in een offerte en een exploitatiebegroting, wordt aan MeerWaarde voor de 
reguliere activiteiten een subsidie verleend van maximaal € 7,405,299,-. De offerte van 
MeerWaarde sluit aan op het Programma van Eisen 2012 (PvE) en past binnen de 
beschikbare ruimte van de programmabegroting 2012-2015. 

Inleiding 
In 2010 is met MeerWaarde een verbetertraject in gang gezet gericht op de versterking van 
de financiële positie en het vergroten van het inzicht in de prestaties van MeerWaarde. Dit 
traject is doorgezet in 201 1. Bij de subsidieverlening 201 1 zijn, vooruitlopend op de nieuwe 
Algemene Subsidieverordening 201 1 (met instrumenten uit de nota Sturing Maat- 
schappelijke Organisaties), strikte voorwaarden gesteld over tussentijdse verantwoording. 
MeerWaarde heeft zich goed gehouden aan deze voorwaarden. Maandelijks worden heldere 
financiële rapportages ingediend en per kwartaal wordt naast inhoudelijke informatie ook de 
stand van zaken met betrekking tot de te leveren prestaties verstrekt. Dit traject heeft zeker 
op het gebied van financiën en voor de procesgang zijn vruchten afgeworpen. 
De subsidieverlening 2012 is een vervolg op deze ingeslagen weg. Daar waar de afgelopen 
1,5 jaar de nadruk met name op productie en financiën lag, zal in 2012 daarnaast onze 
aandacht nadrukkelijk uitgaan naar de kwaliteit van de (jeugd)activiteiten. 

Het komen tot een definitieve subsidieaanvraaglofferte op basis van het PvE heeft de nodige 
inspanning van beide partijen gevergd. De offerte d.d. 31 oktober 201 1 en de toelichting 
(Addendum) daarop zijn een helder en werkbaar stuk geworden. In het "tellende" deel van 
de offerte wordt gespecificeerd wat de inzet in uren van MeerWaarde is op de verschillende 
producten en activiteiten, zoals aangeduid in het PvE. Hierop is MeerWaarde af te rekenen. 
In het "vertellende" deel van de offerte wordt een goede verduidelijking van de activiteiten en 
diensten van MeerWaarde gegeven. 



Onderwerp Subsidieverlening Stichting MeerWaarde 2012 
Volgvei 2 

INHOUDELIJK 
Voor een aantal productclusters is bij het "Voornemen tot verlening 2012" (16-1 1-201 l ) ,  
aan MeerWaarde gevraagd nog aanpassingen/uitsplitsingen te maken of een plan van 
aanpak aan te leveren. 

Het ingediende Addendum op de offerte d.d. 22 november 201 1 is met de 
onderstaande aanvullingen/aanpassingen door ons akkoord bevonden en de subsidie, 
zoals aangevraagd door MeerWaarde, zal dan ook in zijn geheel verleend worden. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten met MeerWaarde. 

Opbouwwerk 
MeerWaarde werkt gebiedsgericht. Om de offerte hierbij te laten aansluiten is een 
afgestemd activiteitenplan binnen het gebied van groot belang. MeerWaarde heeft om die 
reden in het Addendum op de offerte, de uren Opbouwwerk per gebied uitgesplitst. Tevens 
heeft zij een planning ingediend voor het opstellen van gebiedsplannen voor het 
opbouwwerk. Deze plannen dienen voor l januari 2012 gereed te zijn en zijn leidraad bij de 
verantwoording. 

Beheer 
Bij de ontwikkelingen rondom de ontvlechting van de Sociaal Culturele Accommodaties 
(SCA) hebben wij geconstateerd dat wij het Beheer van de Jongeren Centra op een 
verkeerde plek in het PvE hebben neergezet. Het beheer van deze jongerencentra dient ten 
laste gebracht te worden van het budget Tiener- en Jongerenwerk en niet ten laste van het 
budget beheer Sociaal Culturele accommodaties. 
MeerWaarde heeft naar aanleiding van deze constatering aangegeven dat dit een grote 
impact zal hebben op het Tiener- en jongerenwerk, omdat in 2012 ook de integratie van 
het Mobiel Team binnen dit productcluster moet plaatsvinden. 
Tevens heeft MeerWaarde aangegeven dat er door de aanpassingen van het 
beheerbeleid (sleutelplan en inzet vrijwilligers) het aantal uren openstelling van de 
Sociaal Culturele Accommodaties op peil kan worden gehouden. 

Op basis van deze argumenten hebben wij besloten om het PvE 2012 niet te wijzigen 
en de activiteit Beheer Jongerencentra bij het productcluster beheer SCA te laten staan. 
Daarbij hebben wij wel gesteld dat MeerWaarde in het Ie kwartaal 2012 samen met de 
gemeente en op basis van de gebiedsplannen de daadwerkelijke behoefte aan inzet 
tiener- en jongerenwerk in kaart brengt. Tevens hebben wij MeerWaarde gemeld dat zij 
in verband met de ontvlechting er rekening mee dient te houden dat de mogelijkheid 
bestaat dat er vanaf 1 januari 2013 wel een bedrag voor beheer en exploitatie 
Jongerencentra gekort wordt op het subsidie budget Tiener- en Jongerenwerk. 

Opvoedspreekuren 
MeerWaarde biedt binnen de productcluster Opvoedspreekuren, in totaal 38 
voorlichtingsbijeenkomsten aan. Zeven van deze bijeenkomsten zijn gericht op 
vluchtelingen en de opvoedproblemen die zij tegenkomen. Hoewel wij het belang van 
deze specifieke bijeenkomsten zien, heeft MeerWaarde niet kunnen aantonen waarom 
dit er zoveel moeten zijn. Wij zijn dan ook van mening dat 2 avonden voldoende is. Dit 
betekent dat de overige 5 avonden gericht moeten zijn op andere doelgroepen binnen 
de Haarlemmermeer. Dit is opgenomen in de beschikking. 
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Kinderwerk 
MeerWaarde heeft in haar offerte voorstellen gedaan om vanuit de flexibele schil van 
het Kinderwerk de activiteiten "Meerbabbels" (taalontwikkeling) en Voor- en 
Vroegschoolse educatie Thuis op te zetten. Bij de actuaiisatie van het jeugdbeleid 
201 1-2014 hebben wij echter gesteld dat het bij het kinderwerk gaat om het aanbieden 
van een gevarieerd aanbod aan laagdrempelige activiteiten zoals drama, dans, sport, 
koken, computers, techniek en natuur. Wij zijn van mening dat de bovengenoemde 
activiteiten dan ook niet tot het kinderwerk behoren. 
Het feit dat wij uit het veld horen dat er behoefte is aan meer Kinderwerk en wij bij de 
actualisatie van het jeugdbeleid gesteld hebben dat het bereik van het kinderwerk 
omhoog moet, zijn wij van mening dat de subsidie kinderwerk in zijn geheel aan deze 
activiteiten besteed dient te worden. Hoewel het totale bedrag voor kinderwerk wordt 
verleend, willen wij een nadere invulling van de in de offerte opgenomen flexibele schil 
kinderwerk zien en gaan we niet akkoord met het uitvoeren van Voor- en 
Vroegschoolse-activiteiten (WE)  uit het Kinderwerkbudget. 
Dat wil niet zeggen dat de genoemde WE-activiteiten niet passen binnen het W E  
Beleid. MeerWaarde dient de door haar geconstateerde lacune op dit gebied te 
bespreken in de integrale VVE-werkgroep. Vanuit deze werkgroep moet bepaald 
worden of en zo ja hoe en door wie deze lacune het beste ingevuld kan worden. Een 
mogelijke subsidieaanvraag die hier uit voortvloeit wordt bekeken in het licht van de 
aanvullende rijksmiddelen op het gebied van VVE. 

Tiener- en Jonserenwerk 
In de aanvraag voor 2012 misten wij gegevens over wat MeerWaarde waar gaat doen 
op het gebied van Tiener- en Jongerenwerk, waardoor we de aanvraag niet konden 
beoordelen. MeerWaarde heeft in het Addendum op de offerte een overzicht gegeven 
van het aantal uren inzet per activiteitlwerksoort en per gebied,onderverdeeld in 
basisinzet en flexibele inzet. Deze inzet zal vervolgens gespecificeerd worden in de 
gebiedsplannen die voor 1 januari 2012 gereed zijn en leidend zijn bij de 
verantwoording van de subsidie. 

Mobiel Team 
Hoewel het Mobiel Team geïntegreerd moet worden in het Tiener- en Jongerenwerk 
betekent dit niet dat het onzichtbaar mag worden. Afgesproken is dat er een duidelijk 
"zichtbaar" team is, met vaste aanspreekpunten dat door het tiener- en jongerenwerk 
wordt aangevuld op de momenten dat dit nodig is. Het Mobiel Team is onderdeel van 
de Groepsaanpak Jongerenoverlast en afspraken hierover worden dan ook in de brede 
Regiegroep Jeugd en Veiligheid gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere vastgelegd 
in het Handboek Groepsaanpak Jeugdoverlast en verslagen van de regiegroep- 
bijeenkomsten. Voor alle partners in de groepsaanpak moet duidelijk zijn hoe er 
volgend jaar gewerkt wordt, wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke 
inzetlcapaciteit er gerekend kan worden. 
Dit uitgangspunt kwam onvoldoende terug in de offerte en het Addendum van 
MeerWaarde. De aangepaste tekst, opgesteld door de gemeente en akkoord bevonden 
door MeerWaarde, is opgenomen als bijlage bij de beschikking. 
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Menes 
Menes is een platform voor jeugdparticipatie. Door middel van dit platform wordt invulling gegeven 
aan de doelstelling jongeren actiever te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. 
Werd Menes in 2009 nog door MeerWaarde uitgevoerd samen met de Openbare Bibliotheek 
Haarlemmermeer, vanaf 201 1 is dit project in zijn geheel belegd bij MeerWaarde. MeerWaarde krijgt 
het echter tot nu toe nog niet voor elkaar om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 
subsidiebeschikking. 
Op basis van de gesprekken met MeerWaarde en de aangepaste offerte tekst verlenen 
wij onder de volgende condities subsidie voor Menes: 

- Het aantal projecten wordt toegevoegd als prestatie-indicator 
- MeerWaarde koppelt in het managementoverleg met de gemeente terug over 

het proces en de stand van zaken met betrekking tot de personele invulling 
Menes. 

- Het aantal projecten wordt bijgesteld naar 12 (in plaats van 20). 
- Het werkplan 2012 dient voor 1 januari 2012 gereed te zijn en dient als leidraad 

bij de verantwoording van de subsidie. 

FINANCIEN 
Subsidiebedrag 
Het maximale subsidiebedrag is f: 7.405.299,-. 
Dit bedrag is opgebouwd uit een subsidiebedrag per domein: 
P Domein I : Welzijn en Sociale Samenhang f: 2.952.749,- 
P Domein 2: Jeugd € 2.804.518,- 
P Domein 3: Ouderen, chronisch zieken en 

mensen met een beperking € 887.197,- 
P Domein 4: Kwetsbare groepen € 613.735,- 
P Overige € 147.100,- 

Voor bovenstaande budgetten is bij de indexering zowel voor de materiële component als 
voor de looncomponent de nullijn gehanteerd. Door efficiënter te werken en de 
productiviteit bij een aantal activiteiten te verhogen levert MeerWaarde echter in totaal 
meer productieve uren dan in 201 1. 
In voorgaande jaren werd er naast de reguliere subsidie ook nog een groot aantal 
additionele subsidies verleend. Het merendeel van deze subsidies is in 2012 toegevoegd 
aan het Programma van Eisen en daarmee is het totale subsidiebedrag veel hoger dan 
voorgaande jaren. 

Kosfpriisberekening en neffo uren norm 
Werd er vorig jaar met een uniforme kostprijs gewerkt, vanaf dit jaar is er sprake van een 
gedifferentieerde kostprijs. De Voor en Vroegschoolse activiteit Opstapje en het Beheer 
van de accommodaties wordt niet alleen uitgevoerd door goedkopere medewerkers maar 
ook het aantal productieve uren van deze medewerkers is hoger. 
- Overige activiteiten Kostprijs: f: 74,23 Netto-uren: 1250 
- Opstapje Kostprijs: € 55,28 Netto-uren: 1400 
- Beheer Kostprijs: € 54,79 Netto-uren: 1400 
Overigens zal voor additionele subsidies, die eventueel gedurende 2012 voor nieuwe 
projecten extra verstrekt worden, met een lagere kostprijs gewerkt worden. Dit in verband 
met lagere kosten voor de overhead, deze zijn immers al verwerkt in de reguliere 
kostprijs. 
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Exploita fiebecrrotinq 
De door het bestuur van MeerWaarde goedgekeurde exploitatiebegroting van 15 
november 201 l eindigt met een positief resultaat. Verwacht wordt een bedrag van 
€ 14.736,- te kunnen toevoegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt in de 
begroting een dotatie opgenomen voor 2 nieuwe bestemmingsreserves waar we mee 
akkoord gaan (zie hieronder). 

Reserves en voorzieninaen 
Op basis van het jaarverslag 2010 en de begroting 2012 wordt toestemming gegeven 
voor de onderstaande bestemmingsreserves zoals beschreven in de begroting 2012: 

Bestemmingsreserve : Decentralisatieltransitie zorg en welziins~elden (55.0002 
Wij gaan akkoord met het opnemen van een kostenpost van € 55.000,- ten behoeve van 
een bestemmingsreserve voor de decentralisatie AWBZ, kanteling WMO en de transitie 
Jeugdzorg in 2012. Echter op basis van de ontwikkelingen op dit gebied willen we bij de 
offerte bespreking 2013 bespreken of deze reserve verdubbeld dient te worden. 

Bestemmingsreserve : Toekomstige verplichtingen (160.000) 
Wij gaan akkoord met het eenmalig opnemen van een kostenpost van f: 160.000,- ten 
behoeve van een voorziening voor mogelijke aanloopverliezen en frictiekosten als gevolg 
van de ontvlechting Sociaal Culturele Accommodaties en de aankomende bezuinigingen. 

Voor de bestemmingsreserves en voorzieningen betreffende het :'t Rietland, jubileum- 
uitkeringen en de Meerkoet is bij de subsidieverlening 201 1 al toestemming gegeven. 

MeerWaarde spreekt in haar begroting bij bovenstaande nieuwe posten van voorzieningen. 
Wij zien deze posten echter als bestemmingsreserves. Voor alle voorzieningenlreserves 
geldt dat wanneer de middelen niet nodig zijn voor het bestemde doel, deze terugvloeien 
naar de algemene reserve van MeerWaarde. Wanneer deze reserve boven de 5% van de 
exploitatielasten komt, volgt een korting op de subsidie in het jaar er op volgend. 

Middelen 
De benodigde middelen voor de subsidie aan MeerWaarde en de verdeling van dit budget 
over de vier domeinen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2012-2015 bij 
Programma 4: Zorg en Welzijn en Programma 6: Jeugd en Onderwijs. De benodigde 
dekking is derhalve reeds beschikbaar. 

Voorschot 
Op grond van artikel 37 van de Asv hebben wij besloten MeerWaarde een voorschot op de 
subsidie te verlenen. Van het bovengenoemde subsidiebedrag zal 95% in dertien termijnen 
worden overgemaakt. Nadat we de subsidie hebben vastgesteld, maken we het eventueel 
resterende bedrag over. 
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PROCEDUREEL 
Voor het tweede jaar is bij de subsidieverlening aan MeerWaarde gewerkt via de 
uitgangspunten van de Nota sturing maatschappelijke organisaties. Deze uitgangspunten 
zijn nu ook verwerkt in de nieuwe Algemene Subsidie Verordening Haarlemmermeer 201 1 
(Asv) welke voor alle subsidies 2012 van toepassing is. 

De informatie uit het PvE en de subsidieaanvraaglofferte vormen de basis voor de 
subsidieafspraken met MeerWaarde die zijn vastgelegd in de bijgevoegde beschikking. In de 
bijlage bij de beschikking (productblad) zijn alle afspraken SMART geformuleerd. In de 
bijlage zijn ook alle kwaliteitseisen, gebiedsprioriteiten en informatie-indicatoren verwerkt. 

De nieuwe elementen uit de nota sturing en de Asv betreffen het gebruik van de governance 
code, het hanteren van een controle protocol voor de accountantscontrole inclusief het 
specificeren van een inhoudelijke vraag voor het accountantsonderzoek en het benoemen 
van de bestemmingreserves waar MeerWaarde toestemming voor heeft gekregen. In de 
beschikking wordt ook het niveau van toezicht vastgelegd en de daarbij behorende 
frequentie van rapportage en overleg. 

Sturina Maatschalspelijke Orqanisafies en niveau van toezicht 
De stukken van MeerWaarde zijn beoordeeld op de criteria van de interventiepiramide uit de 
nota Sturing maatschappelijke organisaties. Er is sprake van drie niveaus: 
- Groen: de organisatie is structureel in control; 
- Oranje: de organisatie is incidenteel niet volledig in control; 
- Rood: de organisatie heeft structurele problemen, dan wel er doen zich plotselinge 

problemen voor die het bestaan van de organisatie in gevaar brengen. 

In 201 1 werd op grond van de negatieve resultaten en het niet conform het PvE leveren van 
de gevraagde prestaties in achtereenvolgende jaren het niveau van toezicht voor 
MeerWaarde op "rood" gezet. Dit betekende voor 201 1 een verzwaard niveau van toezicht 
en verantwoording. 

Uit de jaarstukken 201 0, de offerte 2012 en de maand- en kwartaalrapportages 201 1, 
constateren wij een duidelijke opwaartse lijn zowel financieel als procesmatig. 
Om die reden hebben wij het niveau van toezicht voor 2012 afgeschaald naar: oranje. 

Dit betekent dat er van financiële maandrapportages overgegaan wordt naar 
kwartaalrapportages. De inhoudelijke kwartaalrapportages, het zeswekelijks 
managementoverleg en het indienen van de managementletter blijven van toepassing. Het 
bestuurlijk overleg wordt afgeschaald van minimaal 4 naar minimaal 3 keer per jaar. 
Deze afschaling wil echter niet zeggen dat wij geen aandachts c.q. zorgpunten meer 
hebben. Aan MeerWaarde vragen wij dan ook aandacht voor de geconstateerde 
onderproductie bij een aantal activiteiten en de opmerkingen van de accountant om de 
organisatie nog beter in control te brengen. 
Ook hebben wij onze zorgen geuit over de continuïteit van de activiteiten, dit in verband 
met de verminderde personele bezetting van het management en de gebieds- 
teamleiders1 projectleiders op dit moment door ziekte en vertrek. 
Op basis van de inhoudelijke tussentijdse rapportages en tijdens de diverse 
overlegvormen zullen wij naast de kosten nadrukkelijk ook onze zorgpunten en de 
kwaliteit van de prestaties monitoren. 
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Confrole profocol 
Op grond van het controle protocol kunnen ook andere dan puur financiële aspecten door de 
accountant gecontroleerd worden. Het onderwerp dient in de beschikking gespecificeerd te 
worden. Voor MeerWaarde vragen we net als vorig jaar een onderzoek door de accountant 
naar de betrouwbaarheid van het systeem van tijdschrijven van MeerWaarde. Omdat 
MeerWaarde wordt afgerekend op de bestede uren is een adequate urenregistratie van 
vitaal belang. Bij het onderzoek vragen wij in het bijzonder aandacht te besteden aan een 
gescheiden registratie van projectgebonden activiteiten (additionele subsidies) versus 
reguliere activiteiten. Daarnaast dient gecontroleerd te worden of wordt voldaan aan de 
eisen uit de Asv over beloning van medewerkers en de rechtmatigheid van 
dotatieslonttrekkingen uit reserves en voorzieningen. Meerwaarde heeft in haar aanvraag 
aangegeven dat geen van de medewerkers/bestuurders een hogere beloning krijgt dan de 
hoogst mogelijke inschaling van medewerkers in gemeentelijke overheidsdienst. 

Governancecode 
De brancheorganisatie Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (MO-groep) heeft een 
governancecode ontwikkeld. Deze code verklaren we van toepassing op MeerWaarde. Dat 
houdt in dat het bestuur van MeerWaarde (toezichthoudend bestuursmodel) moet voldoen 
aan de eisen en voorwaarden van deze governancecode. 

Vasfsfellincy 
Bij de vaststelling van de subsidie wordt getoetst of MeerWaarde aan alle verplichtingen 
heeft gedaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de afrekenbare prestaties en 
kwalitatieve prestaties (leveren van de gevraagde informatie indicatoren, voldoen aan de 
meegegeven kwaliteitseisen). MeerWaarde wordt afgerekend op het realiseren van de 
productie, dat wil zeggen het aantal uren per productcluster voor de diverse activiteiten. 
Binnen de productcluster kan zo nodig geschoven worden in de inzet per activiteit. Schuiven 
tussen reguliere activiteiten en projectactiviteiten (additionele subsidies) is niet mogelijk. 
Bij onderpresteren moet het budget terugbetaald worden. 
Alhoewel afgerekend wordt op het aantal uren, wordt er bij de verantwoording ook 
nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van de activiteiten, het juiste kwaliteitsniveau en het 
effect van deze activiteiten. Het niet of gedeeltelijk voldoen aan de kwalitatieve prestaties 
leidt tot een aanwijzing of aanscherping van het PvE voor 201 3. 

Effecten 
Het gewenste effect is sturen aan de voorkant en afrekenen aan de achterkant. Met de in het 
productblad bij de beschikking vastgelegde prestaties verwachten we helderheid te hebben 
over de activiteiten die MeerWaarde in 2012 verricht en een concreet houvast te hebben 
voor het afrekenen van MeerWaarde op de geleverde prestaties. 
Om te toetsen hoe deze prestaties zich verhouden tot andere gemeenten zullen wij 
voorafgaand aan de subsidieverlening 2013 de prestaties en hieraan gerelateerde kosten 
betrekken bij bestaande benchmarks op dit gebied. 

Juridische aspecten 
De afspraken met Meerwaarde vallen binnen de Algemene subsidieverordening 
Haarlemmermeer 201 1. 
Aangezien de subsidieverlening aan MeerWaarde meerdere beleidsterreinen betreft, is 
zowel intern als ook met MeerWaarde op verschillende momenten afgestemd. 
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Tevens heeft MeerWaarde een "voornemen tot subsidieverlening" ontvangen. Op basis van 
dit voornemen had zij een zienswijze kunnen indienen. MeerWaarde heeft van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. stichting MeerWaarde een prestatiesubsidie voor 2012 te verlenen, conform 

bijgevoegde beschikking en bijlage beschikking (12/000162) van maximaal 
€ 7.405.299,- als volgt opgebouwd: 
P Domein 1 : Welzijn en Sociale Samenhang € 2.952.749,- 
P Domein 2: Jeugd f: 2.804.518,- 
P Domein 3: Ouderen, chronisch zieken en mensen 

met een beperking € 887.197,- 
P Domein 4: Kwetsbare groepen € 613.735,- 
P Overige (Huurcomponent) € 147.100,- 

2. deze middelen te dekken uit programma 4: Zorg en Welzijn, producten: 625, 628, 630 
en 716 en Programma 6: Jeugd, producten 480 en 627; 

3. op grond van artikel 37 van de Asv MeerWaarde een voorschot op de subsidie te 
verlenen. Van het bovengenoemde subsidiebedrag zal 95% in dertien termijnen 
worden overgemaakt; 

4. het niveau van toezicht voor MeerWaarde in termen van de interventiepiramide op 
oranje te zetten op grond van artikel 5 Asv juncto beleidsregel; 

5. in te stemmen met de bestemmingsreserves: Decentralisatieltransitie zorg en 
welzijnsgelden en Toekomstige verplichtingen; 

6. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

- -- 

- Beschikking subsidieverlening Meerwaarde 2012 (dossiernr 12/000162) 

Bijlage bij de beschikking 

- Tekst Mobiel Team 
- Productblad Behorend bij besluit 12/000162 

- Aanbiedingsbrief offerte 2012 
- Offerte MeerWaarde 2012 , " De Burger als vertrekpunt" d d 31 oktober 201 1 

- Addendum offerte MeerWaarde 2012 d d 22 november 201 1 



  

       Aan het bestuur van 
 Stg. Meerwaarde 

Postbus 429   
2130 AK   Hoofddorp 
 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 9550 

 
Cluster  MEO 

Contactpersoon Petra van Doorn 
Doorkiesnummer 023 567 6505 

Uw brief 8 augustus 2011  Verzenddatum  
Ons kenmerk 

Doc.nr. 

  

Bijlage(n) Productblad 
Controle protocol 

Onderwerp Subsidieverlening prestatiesubsidie Stichting 
MeerWaarde 2012 
 
Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag 2012 van 8 augustus jl.(en de 
aangeleverde aanvullingen) delen wij u hierbij ons besluit en de 
overwegingen mee.  

 
BESLUIT 
Op 20 december 2011 hebben wij besloten:  
1) Om uw Stichting, op grond van artikel 17 van de Algemene Subsidie- 

verordening gemeente Haarlemmermeer 2011 (Asv), een subsidie te  
verlenen van maximaal €  7.405.299,-. 

   
  Het gemeentelijke Programma van Eisen MeerWaarde 2012, de door  

 uw stichting ingediende definitieve offerte d.d. 31 oktober 2011, het 
Addendum op de offerte d.d. 22 november 2011 en de exploitatiebegroting 
d.d. 15 november 2011 zijn de basis voor dit besluit. In het productblad 
2012 (zie bijlage) kunt u lezen hoe deze prestatiesubsidie is opgebouwd en 
wat de prestaties (activiteiten), kwaliteitseisen, gebiedsindicatoren en 
informatieindicatoren zijn.  
 

2) Om uw Stichting, op grond van artikel 37 van de Asv, een voorschot  
op de subsidie te verlenen. Van het bovengenoemde subsidiebedrag zal 
95% in dertien termijnen worden overgemaakt. Uiterlijk de eerste van de 
maand maken wij het voorschot over op bank/girorekeningnummer 
3245391777. In januari 2012 zult u 2 termijnen ontvangen, in de 
resterende maanden (februari t/m december) zal steeds 1 termijn worden 
uitbetaald. Nadat we de subsidie hebben vastgesteld, maken we het 
eventueel resterende bedrag over. 
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3) Om uw Stichting op grond van artikel 5 van de Asv en de beleids- 

regels te plaatsen in de categorie van toezicht: oranje.  
 
Deze afschaling vanuit categorie rood, heeft te maken met een 
duidelijke opwaartse lijn, zowel financieel als procesmatig, die blijkt uit 
de jaarstukken 2010, de offerte 2012 en de maand- en kwartaal-
rapportages 2011. 

 
Dit toezichtniveau heeft de volgende consequenties: 
A)  Overleg (op basis van memo overlegstructuur) 
- 1 keer per 6 weken Managementoverleg 
- Minimaal 3x  keer per jaar bestuurlijk overleg 

B) Tussentijdse verantwoording 
 Inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages (4 weken na het sluiten 
van het kwartaal). In verband met de opwaartse lijn willen wij 
overgaan van maandrapportages naar kwartaalrapportages 
Deze rapportages bestaan uit twee onderdelen: 
Financieel 

- Exploitatieresultaat/prognose 
- Situatie t.o.v. begroting (mee- en tegenvallers) 
- Liquiditeitsprognose 
- Balans 
- Managementrapportage (toelichting incl. risicoparagraaf) 

Inhoudelijk 
- Voortgang in de realisatie (productiecijfers); 
- Ligt de productie op schema, zijn er ontwikkelingen die daarop  
 van invloed zijn. 
- Informatie-indicatoren  

Wij gaan nog met u in gesprek over de exacte invulling van deze 
inhoudelijke rapportages. 
C) Managementletter 
Bij de vaststelling 2012 dient de managementletter van accountant te  
worden overlegd. 

 
Wij hebben echter nog de volgende aandachts/zorgpunten en vragen 
hier dan ook nadrukkelijk aandacht voor: 
- Genoemde opmerkingen van de accountant bij het jaarverslag  

2010: De accountant wijst op belang om organisatie in 2011 beter 
in control te brengen en wijst daarbij: op het inrichten van een 
adequate planning en controlcyclus; Tijdig en toereikend inzicht in 
de bestede uren tot begrote uren en het  Inrichten van een 
adequate interne controle. 

- In de tussentijdse rapportages geconstateerde afwijkingen van de  
bestede uren (prestatie-afspraken) t.o.v. afgesproken uren in de 
subsidiebeschikking 2011. 

- Continuïteit van de activiteiten i.v.m. verminderde personele 
bezetting van het management en de gebiedsteamleiders/ 
projectleiders door ziekte en vertrek. 
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INHOUDELIJK 
Rangorde van de documenten  
Aan de basis van deze beschikking liggen diverse documenten ten  
grondslag. Het Programma van Eisen 2012 en de geoffreerde telbare 
prestaties zijn gecombineerd in het productblad, dat integraal onderdeel 
uitmaakt van deze beschikking. De beschikking en het bijbehorende 
productblad zijn leidend bij de verdere uitvoering van de gesubsidieerde 
activiteiten. Het vertellende deel van de offerte d.d. 31 oktober 2011 en het 
Addendum op de offerte d.d. 22 november 2011 gelden als inhoudelijke 
toelichting c.q. uitwerking van het productblad.  

  
Indien zich in de loop van het jaar of bij de afrekening inhoudelijke dan wel 
financiële (interpretatie)verschillen voordoen tussen de diverse documenten, 
wordt uitgegaan van de volgende rangorde van documenten: 
1) Subsidiebeschikking 2012 + Productblad (dos.nr.12/000162)  
 (van gemeente); 

2) Addendum op offerte 2012 d.d. 22 november 2011 (van MeerWaarde); 
3) Offerte MeerWaarde 2012, 31 oktober 2011 (van MeerWaarde); 
4) Programma van Eisen 2012 MeerWaarde (van gemeente). 

 
De ingediende plannen van aanpak c.q. gebiedsplannen zijn een nadere 
uitwerking van de offerte en zijn leidraad bij de tussentijdse- en eind 
verantwoording. 
 
Tot slot kan in het managementoverleg tussen de gemeente en MeerWaarde 
gezamenlijk besloten worden om activiteiten niet of op een andere wijze uit te 
voeren. Dit zal in een verslag worden vastgelegd. 
 
Het productblad (bijlage) 
Het productblad volgt de opzet van het PvE en de activiteiten worden 
dan ook geordend naar de 4 domeinen. Zie toelichting bij productblad. 

 
Flexibiliteit 
Als de actualiteit dat vraagt mag er qua inzet tussen de activiteiten binnen een 
productcluster geschoven worden, rekening houdend met de gestelde eisen 
op het gebied van kwantiteit- en kwaliteit. U dient hierover in uw kwartaal-
rapportages te rapporteren. Voor verschuiving tussen productclusters 
dient vooraf toestemming van de gemeente gevraagd te worden. 

 
Aandachtspunten diverse productclusters  
Voor een aantal productclusters is bij het “Voornemen tot verlening 2012” (16-11-
2011), aan u gevraagd nog aanpassingen/uitsplitsingen te maken of een plan van 
aanpak aan te leveren voordat subsidie verleend kon worden.  
Het ingediende Addendum op de offerte d.d. 22 november 2011 is met de 
onderstaande aanvullingen/aanpassingen door ons akkoord bevonden en de subsidie, 
zoals aangevraagd door MeerWaarde, zal dan ook in zijn geheel verleend worden. 
Hieronder de punten zoals met u besproken en van toepassing. Deze zijn zoveel 
mogelijk in het productblad verwerkt.  
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Opbouwwerk 
MeerWaarde werkt gebiedsgericht. Om de offerte hierbij te laten aansluiten is een 
afgestemd activiteitenplan binnen het gebied van groot belang. U heeft om die reden 
in het Addendum op de offerte, de uren Opbouwwerk per gebied uitgesplitst. Tevens 
heeft u een planning ingediend voor het opstellen van gebiedsplannen voor het 
opbouwwerk. Deze plannen dienen voor 1 januari 2012 gereed te zijn en zijn leidraad 
bij de verantwoording.   

 
Beheer 
Bij de ontwikkelingen rondom de ontvlechting van de Sociaal Culturele 
Accommodaties hebben wij geconstateerd dat wij de activiteit “Beheer Jongeren 
Centra” op een verkeerde plek in het PvE hebben neergezet. Deze  activiteit hoort bij 
het Tiener- en Jongerenwerk (en de budgetten hiervoor) en niet bij het beheer Sociaal 
Culturele Accommodaties. Dit betekent, aangezien de budgetten van beide 
productclusters gelijk blijven, dat dit ten koste gaat van het Tiener- en Jongerenwerk.   
U  heeft naar aanleiding van deze constatering aangegeven dat dit, doordat in 2012 
ook de integratie van het Mobiel Team plaatsvindt, een grote impact zou hebben op 
het Tiener- en Jongerenwerk. Tevens heeft u aangegeven dat er door de 
aanpassingen van het beheerbeleid (sleutelplan en inzet vrijwilligers) het aantal uren 
openstelling van de Sociaal Culturele Accommodaties op peil kan worden gehouden. 

 
Op basis van deze argumenten hebben wij besloten om het PvE 2012 niet te wijzigen 
en de activiteit Beheer Jongerencentra bij het productcluster Beheer SCA te laten 
staan. Daarbij hebben wij wel gesteld dat MeerWaarde in het 1e kwartaal 2012 samen 
met de gemeente en op basis van de gebiedsplannen de daadwerkelijke behoefte aan 
inzet tiener- en jongerenwerk in kaart brengt. Tevens hebben wij MeerWaarde gemeld 
dat zij in verband met de ontvlechting er rekening mee dient te houden dat de 
mogelijkheid bestaat  dat er vanaf 1 januari 2013 wel een bedrag voor beheer en 
exploitatie Jongerencentra gekort wordt op het subsidie budget Tiener- en 
Jongerenwerk.   

 
Opvoedspreekuren 
MeerWaarde biedt binnen de productcluster Opvoedspreekuren, in totaal 38 
voorlichtingsbijeenkomsten aan. Zeven van deze bijeenkomsten zijn gericht op 
vluchtelingen en de opvoedproblemen die zij tegenkomen. Hoewel wij het belang van 
deze specifieke bijeenkomsten zien, heeft u niet kunnen aantonen waarom dit er 
zoveel moeten zijn. Wij zijn dan ook van mening dat 2 avonden voldoende is. Dit 
betekent dat de overige  5 avonden gericht moeten zijn op andere  doelgroepen 
binnen de Haarlemmermeer. Dit is opgenomen in het productblad. Het 
Uitvoeringsplan LAZ 2012 d.d.1 -11-11 is leidraad bij de verantwoording 

 
Kinderwerk 
U heeft in uw offerte voorstellen gedaan om vanuit de flexibele schil van het  
Kinderwerk de activiteiten “Meerbabbels” (taalontwikkeling) en Voor-  en 
Vroegschoolse educatie Thuis op te zetten. Bij de actualisatie van het jeugdbeleid 
2011-2014 hebben wij echter gesteld dat het bij  het kinderwerk gaat om het 
aanbieden van een gevarieerd aanbod aan laagdrempelige activiteiten zoals drama, 
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dans sport, koken, computers, techniek en natuur. Wij zijn van mening dat de 
bovengenoemde activiteiten dan ook niet tot het kinderwerk behoren.  
Het feit dat wij uit het veld horen dat er behoefte is aan meer Kinderwerk en wij bij de 
actualisatie van het jeugdbeleid gesteld hebben dat het bereik van het kinderwerk 
omhoog moet, zijn wij van mening dat de subsidie kinderwerk in zijn geheel aan deze 
activiteiten besteed dient te worden. Hoewel het totale bedrag voor kinderwerk wordt 
verleend, willen wij een nadere invulling van de in de offerte opgenomen flexibele schil 
kinderwerk zien en gaan we niet akkoord met het uitvoeren van Voor- en 
Vroegschoolse-activiteiten (VVE) uit het Kinderwerkbudget. 
Dat wil niet zeggen dat de genoemde VVE-activiteiten niet passen binnen het VVE 
Beleid. MeerWaarde dient de door haar geconstateerde lacune op dit gebied te 
bespreken in de integrale VVE-werkgroep. Vanuit deze werkgroep moet bepaald 
worden of en zo ja hoe en door wie deze lacune het beste ingevuld kan worden. Een 
mogelijke subsidieaanvraag die hier uit voortvloeit wordt bekeken in het licht van de 
aanvullende rijksmiddelen op het gebied van VVE. 

 
Tiener- en Jongerenwerk 
In de aanvraag voor 2012 misten wij gegevens over wat u waar gaat doen op het 
gebied van Tiener- en Jongerenwerk, waardoor we de aanvraag niet konden 
beoordelen. U heeft in het Addendum op de offerte een overzicht gegeven van het 
aantal uren inzet per activiteit/werksoort en per gebied,onderverdeeld in basisinzet en 
flexibele inzet. Deze inzet zal vervolgens gespecificeerd worden in de gebiedsplannen 
die voor 1 januari 2012 gereed zijn en leidend zijn bij de verantwoording van de 
subsidie. Daarbij dient aangegeven te worden hoe de gebiedsgerichte uren zicht 
verhouden tot de flexibele uren en hoe het zit met de ambulante uren. 

 
Mobiel Team 
Hoewel het Mobiel Team geïntegreerd moet worden in het Tiener- en Jongerenwerk 
betekent dit niet dat het onzichtbaar mag worden. Afgesproken is dat er een duidelijk 
“zichtbaar” team is, met vaste aanspreekpunten dat door het tiener- en jongerenwerk 
wordt aangevuld op de momenten dat dit nodig is. Het Mobiel Team is onderdeel van 
de Groepsaanpak Jongerenoverlast  en afspraken hierover worden dan ook in de 
brede Regiegroep Jeugd en Veiligheid gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere 
vastgelegd in het Handboek Groepsaanpak Jeugdoverlast en verslagen van de 
regiegroep-bijeenkomsten. Voor alle partners in de groepsaanpak moet duidelijk zijn 
hoe er volgend jaar gewerkt wordt, wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke 
inzet/capaciteit er gerekend kan worden.  
Dit uitgangspunt kwam onvoldoende terug in uw offerte. Hoewel in het addendum op 
de offerte vervolgens een grote verbeterslag is gemaakt, was de tekst op een aantal 
punten nog niet duidelijk genoeg. Tevens staan er een aantal tegenstrijdigheden in de 
tekst en zijn de afspraken die gemaakt zijn in de regiegroep Jeugd en Veiligheid, op 
het gebied van rapporteren, analyses, PvA's en onderlinge afstemming niet concreet 
genoeg weergegeven. 
De aangepaste tekst, opgesteld door de gemeente en door u akkoord bevonden, is 
opgenomen in bijlage 1 bij deze beschikking. Deze vervangt de tekst uit bijlage 2 van 
het Addendum. 
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Menes 
Menes is een platform voor jeugdparticipatie. Door middel van dit platform wordt 
invulling gegeven aan de doelstelling jongeren actiever te betrekken bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid.  
Werd Menes in 2009 nog door MeerWaarde uitgevoerd samen met de Openbare 
Bibliotheek Haarlemmermeer, vanaf 2011 is dit project in zijn geheel belegd bij 
MeerWaarde. MeerWaarde krijgt het echter tot nu toe nog niet voor elkaar om te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de subsidiebeschikking.  
Op basis van de gesprekken met MeerWaarde en de aangepaste offerte tekst 
verlenen wij u onder de volgende condities subsidie voor Menes: 
- Het aantal projecten wordt toegevoegd als prestatie-indicator 
-  U koppelt in het managementoverleg met de gemeente terug over het proces en   
     de stand van zaken met betrekking tot de personele invulling Menes. 
- Het aantal projecten wordt bijgesteld naar 12 (in plaats van 20). 
- Het werkplan 2012 dient voor 1 januari 2012 gereed te zijn en dient als leidraad bij 

de verantwoording van de subsidie.. 
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FINANCIEEL 
Het subsidiebedrag 
Het maximale subsidiebedrag is € 7.405.299,-.   
Dit bedrag is opgebouwd uit een subsidiebedrag per domein: 

 Domein 1: Welzijn en Sociale Samenhang               €  2.952.749,-    
Domein 2: Jeugd €  2.804.518,- 

 Domein 3: Ouderen, chronisch zieken en mensen  
met een beperking     €     887.197,-            

 Domein 4: Kwetsbare groepen   €     613.735,-           
 Overigen                  €     147.100,-       

 
Deze bedragen zijn vervolgens weer onderverdeeld per productcluster. 
 
Bezuinigingen 
Bij het vaststellen van de programmabegroting op 3 november jl. heeft de raad 
besloten over de diverse bezuinigingen. U bent hierover separaat geïnformeerd.  
Dit besluit is mede de uitwerking daarvan.  

  
Doorwerking CAO 2011 in budget 2012  
Zoals bij  de subsidieverlening 2011 is vermeld, kunt u als de voor u geldende CAO 
voor 2011 wordt vastgesteld een verzoek indienen voor het herzien van de 
subsidieverlening 2011. Honorering van deze aanvraag vindt echter pas plaats 
nadat de gemeenteraad hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld. Wanneer de 
gemeenteraad deze middelen beschikbaar stelt, zal dit ook verwerkt worden in het 
subsidiebedrag voor 2012. 
  
Kostprijsberekening en netto-urennorm 
Op basis van de offerte wordt bij een fulltime dienstverband uitgegaan van: 
Beheer :1400 productie (netto)-uren; kostprijs per netto uur is: €  54,79 
Opstap/Opstapje :1400 productie (netto)-uren; kostprijs per netto uur is: €  55,28 
Overige activiteiten:1250 productie (netto)-uren; kostprijs per netto uur is: €  74,23 

 
Naast de reguliere subsidie kunnen gedurende 2012 additionele  subsidies verstrekt 
worden voor nieuwe projecten. Omdat de overhead reeds versleuteld zit in de 
reguliere kostprijs, zal voor extra projecten met een lagere kostprijs gewerkt worden. 
Vorig jaar zijn wij in overleg met u gestart met een kostprijs voor additionele 
subsidies. Deze werkwijze zal begin januari geëvalueerd worden en tot het 
vaststellen van de kostprijs voor 2012 leiden. 

 
Reserves en voorzieningen 
Op basis van het jaarverslag 2010 en de geprognotiseerde balans van 31 december 
2012 wordt toestemming gegeven voor de volgende bestemmingsreserves en 
voorzieningen: 

 
Bestemmingsreserve : Decentralisatie/transitie zorg en welzijnsgelden (€ 55.000) 
Wij gaan akkoord met het opnemen van een kostenpost van € 55.000,- ten behoeve 
van een voorziening voor de decentralisatie AWBZ,  kanteling WMO en de transitie  
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Jeugdzorg in 2012. Echter op basis van de ontwikkelingen op dit gebied willen we bij 
de offerte bespreking 2013  bespreken of deze voorziening verdubbeld dient te 
worden. 
 
Bestemmingsreserve : Toekomstige verplichtingen (€ 160.000) 
Wij gaan akkoord met het eenmalig opnemen van een kostenpost van € 160.000,- 
ten behoeve van een voorziening voor mogelijke aanloopverliezen en frictiekosten 
als gevolg van de ontvlechting Sociaal Culturele Accommodaties en de aankomende 
bezuinigingen. 

 In 2011 is reeds toestemming verleend voor:  
- Bestemmingsreserve  :’t Rietland 
- Voorziening    : Toekomstige jubileumuitkeringen 
- Voorziening  : De Meerkoet 

 
U spreekt in uw begroting bij bovenstaande nieuwe posten van voorzieningen. Wij 
zien deze posten echter als bestemmingsreserves, aangezien bij voorzieningen een 
gedetailleerde onderbouwing vereist is. 
Voor alle voorzieningen/reserves geldt dat wanneer de middelen niet nodig zijn voor 
het bestemde doel, de middelen terugvloeien naar de algemene reserve van 
MeerWaarde. Wanneer deze reserve boven de 5% van de exploitatielasten komt, 
volgt een korting op de subsidie in het jaar er op volgend (zie beschrijving 
hieronder): 

 
Algemene reserve 
- De algemene reserve is bestemd voor het dekken van exploitatierisico’s. 
- De algemene reserve mag in zijn geheel niet hoger zijn dan 5% van de totale  

exploitatielasten van de aanvrager in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
aanvraag wordt gedaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan op uw schriftelijk 
verzoek, toestemming gegeven worden om dit percentage op te hogen. 

- Is de algemene reserve hoger dan het toegestane percentage, dan wordt  
 dit gekort op de subsidie. 
- Naast de algemene reserve mag u bestemmingsreserves en/of 

voorzieningen instellen. Hiervoor dient u vooraf toestemming aan het college te 
vragen. 
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PROCEDUREEL 
De subsidie die aan u verleend wordt is een prestatiesubsidie en wordt verstrekt op 
basis van de Algemene Subsidie Verordening Haarlemmermeer 2011 (Asv). Een 
aantal van de criteria uit de Asv zijn hieronder nader ingevuld 

 
Controleprotocol accountant 
U dient aan het eind van uw boekjaar uw jaarstukken te laten controleren door een 
registeraccountant (artikel 3 lid 5 Asv). Hierbij vereisen wij dat u aan uw accountant 
de opdracht voor de controle verleent, gebaseerd op een controleprotocol, zoals 
wij zullen opnemen in de bijlagen bij de subsidieverlening. Dit protocol verschaft uw 
accountant informatie over controletoleranties, rechtmatigheidsaspecten en andere 
relevante zaken. In het protocol is ook een passage opgenomen over het 
controleren door uw accountant van niet-financiële informatie. In deze subsidie-
beschikking zullen wij aangeven welke niet-financiële informatie uw accountant 
dient te controleren. Het is uw verplichting om dit protocol, en de in de beschikking 
genoemde niet-financiële informatie met uw accountant te communiceren. Wij zijn 
voornemens om de volgende niet-financiële informatie te controleren:  
- Of iemand binnen uw organisatie een hogere beloning verstrekt krijgt  
 dan het maximum zoals is opgenomen in de geldende Collectieve Arbeids-
 overeenkomst (CAO) of bij het ontbreken daarvan het maximum zoals is 
 opgenomen in de branchecode en of de beloning het maximum van de hoogst 
 mogelijke inschaling van medewerkers in gemeentelijke overheidsdienst  
 (prijspeil 2011: maximaal € 125.000) overschrijdt,  tenzij het college wegens 
 bijzondere omstandigheden de aanvrager voor één of meer met name 
 genoemde  functies vrijstelling heeft verleend.  
- Het tijdschrijfsysteem:  

• Is het systeem betrouwbaar en helemaal op orde; 
• Wordt er door de medewerkers op de juiste wijze tijdgeschreven;  
• En zijn daarmee de geleverde prestaties (ureninzet) goed verantwoord.  

- Is er sprake van een gescheiden boekhouding tussen de Reguliere (bulk) 
 subsidie en de eenmalige (additionele) / overige subsidies.  
- Bestemmingsreserves/voorziening: Zijn de dotaties en onttrekkingen uit de  
 voorzieningen/bestemmingsreserves conform het vastgelegde en door  
 gemeente goedgekeurde onderliggende plan. 

 
 Governance Code  

De inrichting van het bestuursmodel van MeerWaarde (een toezichthoudend 
bestuur) moet voldoen aan de eisen en voorwaarden van de Governancecode van 
uw branche.  

 
Vaststelling 
Wij stellen de uiteindelijke subsidie 2012 vast op basis van uw inhoudelijke en 
financiële jaarverslag. Wij dienen de verantwoording uiterlijk op 15 april 2013 te 
hebben ontvangen. Uw verantwoording dient te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- Een overzicht van de gerealiseerde prestaties. Hiervoor wordt gekeken 

naar de prestatie-indicatoren (met een koppeling naar het subsidiebedrag). In de 
meeste gevallen betreft het hier de netto ingezette uren. Soms ook het aantal 
cursussen, contacten of casussen. Uit de verantwoording van MeerWaarde moet 
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duidelijk worden of de prestaties geleverd zijn conform afspraak. Wanneer er 
sprake is van afwijkingen (ook t.o.v. de verdeling van de totaal uren) dan dienen 
deze te worden toegelicht. 

- Een kwalitatief en kwantitatief verslag van de activiteiten: tellen en  
vertellen. In het kwalitatieve deel wordt beschreven welke activiteiten zijn 
uitgevoerd en in welke mate ze bij hebben gedragen aan de bedoelde 
maatschappelijk effecten. Ook wordt aangegeven op “welke wijze” is voldaan aan 
de kwaliteitseisen en gebiedsprioriteiten. Daarnaast dienen de gegevens op de 
diverse informatie-indicatoren, zoals benoemd in het productblad, te worden 
weergegeven. 

- Een rapportage met trends, ontwikkelingen en de gebiedsanalyses. 
 Welke ontwikkelingen ziet MeerWaarde, die relevant zijn voor het beleid  
 of de uitvoering.  
- De eisen zoals deze gesteld worden in de huidige Algemene subsidie- 
 verordening Haarlemmermeer 2011 
 
Op basis van deze stukken vindt de afrekening als volgt plaats: 
- De afrekening vindt plaats op het totale aantal uren per productcluster en  

niet op de geoffreerde uren per activiteit. Indien er een noodzaak is om te 
schuiven tussen de productclusters dient  MeerWaarde daar vooraf toestemming 
voor vragen aan de gemeente. Dit wordt vastgelegd in een verslag. 

- Onderpresteren door ziekte of het niet invullen van een vacature komt 
niet in aanmerking voor compensatie met overproductie op een ander terrein. 
Deze vorm van schuiven valt niet onder de bedoelde flexibiliteit. Er wordt 
afgerekend op daadwerkelijk ingezette netto uren en niet op aanwezige, maar 
niet ingezette formatie. 

- Het budget van de niet geleverde prestaties moet terugbetaald worden.  
 
Mocht u vragen hebben over deze beschikking dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw P.W. van Doorn, telefoonnummer 023 - 5676505. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de gemeentesecretaris, wnd., 
 
 
mr. A.L. van Kempen 
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Binnen zes weken na de dag van verzending kan tegen deze beslissing 
schriftelijk bezwaar gemaakt worden. 
In het bezwaarschrift moet staan: 
- naam en adres van de indiener; 
- de datum; 
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (stuur 
een kopie van het besluit mee);  
- de reden/motivatie van het bezwaar; 
- ondertekening van het bezwaar. 
 
U stuurt het bezwaarschrift aan: 
College van burgemeester en wethouders van de  
gemeente Haarlemmermeer 
Cluster Juridische Zaken  
Postbus 250  
2130 AG  Hoofddorp 
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Bijlage 1   
Subsidieverlening MeerWaarde 2012 behorende bij besluit 12/000162 
(ter vervanging tekst in Mobiel Team in het Addendum) 
   
Mobiel Team 
Het mobiel team is een multidisciplinair, ambulant team dat gemeentebreed 
ingezet wordt bij het terugdringen van (ervaren) jongerenoverlast in de 
gemeente. Het Mobiel Team legt contacten met jongeren, ouders en 
bewoners op hotspots, verzamelt informatie over de overlastgevende groep 
en individuele jongeren binnen de groep, adviseert over aanpak en 
interventies, leidt toe naar het hulpverleningsaanbod en levert input voor 
Plannen van Aanpak (PvA), groepsanalyses en rapportages. Het Mobiel 
Team doet dit in nauwe samenwerking met straatcoaches, Politie, Bureau 
Halt en de gemeente.   
 
Het Mobiel Team is een vast team, bestaande uit 3 personen (2FTE) en 
wordt op de hotspots ondersteund door een pool van jongerenwerkers. In 
ieder gebied zal minimaal 1 jongerenwerker beschikbaar zijn die bekend is 
met de ambulante werkwijze. 
 
De werkwijze en de rol van het Mobiel Team zijn vastgelegd in het 
Handboek Groepsaanpak Haarlemmermeer (IenB, 2010). Voor 2012 zijn ter 
aanscherping van het handboek de volgende (aanvullende) afspraken 
gemaakt m.b.t. werkwijze, rol en aansturing van het Mobiel Team: 
 
De aansturing van het Mobiel team is als volgt: 
- De regiegroep Jeugd en Veiligheid bepaalt mede op basis van het advies 

van de coördinator groepsaanpak op welke hotspots de inzet van het 
Mobiel Team nodig is. 

- In de jeugdgroepoverleggen wordt o.l.v. de coördinator groepsaanpak per 
hotspot/overlastgevende groep een PvA opgesteld. In het PvA staan 
concrete afspraken over de inzet en de benodigde capaciteit van het 
Mobiel Team. De coördinator groepsaanpak stuurt op de uitvoering van de 
PvA's. Knelpunten in de uitvoering of beschikbare capaciteit worden 
besproken met de projectleider Jeugd van Meerwaarde en zo nodig in de 
Regiegroep Jeugd en Veiligheid.   

-  De projectleider Jeugd van Meerwaarde is verantwoordelijk voor het 
sturen op de inzet van het Mobiel Team zoals vastgelegd is in de PvA’s. 
De projectleider jeugd is ook verantwoordelijk is voor het beschikbaar 
stellen van de benodigde capaciteit en de personele aansturing van het 
Mobiel Team.   

- De projectleider Jeugd van Meerwaarde is daarnaast verantwoordelijk 
voor de verbinding binnen Meerwaarde tussen de activiteiten van het 
Mobiel Team en de activiteiten van jongerenwerkers, opbouwwerkers en 
ambulante Jeugdhulpverleners m.b.t. de hotspots/overlastgevende 
groepen.  
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Het Mobiel Team en de jongerenwerkers die actief zijn op de hotspots 
leveren input aan de coördinator groepsaanpak voor: 
-  Groepsanalyses 
-  Periodieke rapportages voor de regiegroep Jeugd en Veiligheid 
-  De Plannen van Aanpak 
De coördinator Groepsaanpak maakt de groepsanalyses, PvA's en 
rapportages op basis van de verkregen input.  
 
Eén van de leden van het mobiel team neemt deel aan een jeugdgroep-
overleg over een hotspot/overlastgevende groep. Deze persoon is het vaste 
aanspreekpunt voor de inzet van het Mobiel Team tbv die hotspot/groep.  
 
Binnen de groepsaanpak vindt tijdens de uitvoering van het werk continu 
informatie uitwisseling plaats tussen het Mobiel Team en de overige 
deelnemers in de groepsaanpak. Het Mobiel Team koppelt daarnaast 
periodiek alle relevante informatie terug naar de coördinator groepsaanpak, 
die het centraal informatie(verzamel)punt is voor alle partners.  
 
De beschikbare capaciteit van het Mobiel Team in 2012 is 2560 productieve 
uren. Dit betekent dat in de halfjaarrapportages en in de verantwoording  
2011 alleen productieve uren van het Mobiel Team meetellen voor de  
geleverde inzet. Verder geldt: 
- Uren voor algemene afstemming met de opdrachtgever (gemeente/  

coördinator), de begeleiding van jongeren in hulpverleningstrajecten en de  
uren van de chillbus  vallen hier niet onder.  

- Gemiddeld is het Mobiel Team minimaal 43 uur per week 'op straat'  
(uitgaande van 52 weken, dus 2236 uur per jaar). Overige uren zijn 
bestemd voor  jeugdgroepoverleggen en leveren van input voor PvA, 
groepsanalyses en rapportages. 

 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het taken en werkwijze van het 
Mobiel Team wordt verwezen naar het Handboek Groepsaanpak. 
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15-dec-12

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Maatschappelijke betrokkenheid Opbouwwerk     €          371.447 Zuid Noord Oost Midden West NV > Een goede samenwerking/afstemming in de > Overzicht en doelrealisatie van 
> Het bevorderen en faciliteren van  Het doel van het opbouwwerk is om > Stimuleren + activeren van burgers 108 18 18 18 18 18 18    gebieden tussen het opbouwwerk, andere    ondersteunde trajecten met burgers/
   actieve inzet in de eigen wijk of kern burgers te activeren tot het nemen > Ondersteunen van nieuwe inititatieven 210 35 35 35 35 35 35    disciplines van MW en samenwerkingspartners    vrijwilligers

van initiatieven en zelfredzaamheid te > Deelname aan 6 gebiedsteams 488 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3    om zo een bepaald resultaat te bereiken, bijv. > Aantal ondersteunde organisaties
Programma 4: Zorg en Welzijn bevorderen > Bepalen inzet opbouwwerk  180 30 30 30 30 30 30    t.a.v. de zg. hotspots > Type ondersteuning
Productnr.: 625 Opbouwwerkers  zijn de oren en ogen van    samen met het gebied. (1e kwartaal 2012) > Middels een menukaart met ondersteunings- > Tevredenheidsmeting 1x per 2 jaar

van de wijk en bevorderen participatie > Ondersteunen van Dorps- en wijkraden 1120 160 160 200 200 200 200    mogelijkheden. > Het gebiedsplan  2012 dient als
ondersteunen nieuwe initiatieven en > Ondersteunen van overige organisaties/ 1120 160 160 200 200 200 200 > Zie groepsaanpak overlast jeugd voor Hotspots   als leidraad bij de verantwoording
versterken vrijwilligersorganisaties,    comités
waaronder dorps- en wijkraden. > Ondersteuning kernenoverleg en 144 24 24 24 24 24 24 Gebied 2

   klankbordgroep > Aandacht voor communicatie met wijkraden
> Voorzitten en/of begeleiden van   GvV en Hoofddorp Oost
   bestaande  buurtnetwerken (op maat) 390 65 65 65 65 65 65 Gebied 4
> Inzet t.b.v. hotspots 260 70 70 30 30 30 30 > Versterken van de bewonersorganisatie-
> Flexibel 162 27 27 27 27 27 27    graad op buurt- of complexniveau in Floriande,
Deze uren worden nader uitgewerkt in een    Overbos (en evt Bornholm)
gebiedsplan dat voor 1 januari 2012 gereed is.
Totaal opbouwwerk 4182 670,3 670,3 710,3 710,3 710,3 710,3

Buurtbemiddeling > Coördinatie, inzet en begeleiding van > Er wordt gewerkt met competente vrijwilligers > Aantal bemiddelingstrajecten (gestart;
Het aanbieden van bemiddeling bij ruzie    vrijwilligers 135 bemiddelingen > Aanmelding voor buurtbem. vindt plaats via een    wel/niet opgelost; in behandeling)
tussen buren, om zo gezamenlijk tot een > Werven van vrijwilligers     een netwerk van verwijzers waaronder > Aard van de problemen
acceptabele oplossing te komen. 822    de corporaties > Verdeling Postcodegebieden

Productieve uren:  Kostprijs > Afstemming met andere disciplines binnen MW.    (regionale afstemming voor registratie)
TOTAAL OPBOUWWERK 5004  €              74,23 

Maatschappelijke betrokkenheid Vrijwilligerswerk > Uitvoering geven aan vrijwilligerscentrale, via: 1285  €          190.920 > Inloopspreekuren verspreid over de H'meer > Totaal aantal ingeschreven vrijwilligers 
> Het bevorderen van vrijwillige inzet Het bevorderen van vrijwillige inzet en - vrijwilligersvacaturebank    (leeftijd, sexe en nationaliteit)
   en vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk door middel van -  vrijwillige bemiddelingsconsulenten > Jaarlijkse instroom/uitstroom

het ondersteunen en promoten van - digitale vraagbaak > Aantal ingeschreven vrijw. Organisaties
Programma 4: Zorg en Welzijn het lokale vrijwilligerswerk. - adviesgesprekken > Aantal Vacatures
Productnr.: 625 - promotie vrijwilligerswerk > Aantal bemiddelingen

- voorzitten afstemmingsoverleg Meerlanden > Aantal inloopspreekuren
>> Activiteit wordt voor groot deel uitgevoerd
     door vrijwilligers, door MW gecoördineerd
> Ondersteuning vrijwilligersorganisaties, via: 169 > Vraaggericht  en in afstemming met het > Aantal cursussen                                      
 - Organisatie bestuurlijke cursussen       opbouwwerk > Aantal ondersteunde organisaties
 - Dienstverlening op maat  > Klanttevredenheid 1x in de 3 jaar
> Stimuleren van Maatschappelijk ondernemen 801 > Aantal en type activiteiten 
    en in stand houden van netwerk MBO, oa door > Beursvloer: Aantal + type deelnemers
    organisatie Beursvloer > Beursvloer: Aantal matches
> Organiseren 2 bijzondere activiteiten, t.b.v. > Aantal deelnemers/bezoekers 

waardering en promotie vrijwilligerswerk:    (instellingen/bedrijven)
- NL Doet 170 > Aantal matches
- Vrijwilligers manifestatie 147

Activiteitenkosten bijzondere activiteiten/maatsch. 
ondernemen. Productieve uren:  Kostprijs 
TOTAAL VRIJWILLIGERSWERK 2572  €              74,23 

Programma 4: Zorg en Welzijn Maatschappelijke Stages > Uitvoering geven aan de makelaarsfunctie op 1953  €          144.971 Gebied 1 > Aantal deelnemende scholen
Productnr.: 625 Het kennis laten maken van scholieren   het  gebied van Maatschappelijke Stages, via: Aandacht voor beschikbare plekken waar > Aantal deelnemende leerlingen

uit het voorgezetonderwijs met de - bemiddeling tussen vraag en aanbod scholieren in Vijfhuizen en Zwanenburg een > Aantal matches
samenleving en het  vrijwilligerswerk - ondersteuning scholen en stagebieders maatschappelijke stage kunnen lopen.

- coördineren van de samenwerking tussen 
  de betrokken partijen Productieve uren:  Kostprijs 
TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE STAGES 1953  €              74,23 

Actieve deelname aan de samenleving Integratie en Emancipatie > Het organiseren/ coördineren van activiteiten 2388  €          177.261 > De activiteiten worden ingedeeld volgens de > Aantal deelnemers (sexe), 
> Geintegreerde samenleving Het activeren van inwoners om deel te   (o.a. cursusaanbod) die er aan  bijdragen dat minimaal 18 cursussen    Re-integratieladder (Doelen per trede melden) > Globale beschrijving nationaliteiten en

nemen aan de samenleving en   inwoners worden toegerust c.q. gaan  > Deelnemers  zetten een stap op de      leeftijd)
Programma 4: Zorg en Welzijn hen zodanig toe te rusten dat zij een   deelnemen aan de samenleving. Het accent ligt    Re-integratie ladder. > Bekende/nieuwe deelnemer
Productnr.: 625 een stap verder kunnen zetten op de   daarbij op scholing en werk. > Activiteiten voor allochtonen mannen > Doorstroom (waar naar toe)

Re-integratieladder. > Goede afstemming met activiteiten van org. > Doelrealisatie op de
Productieve uren:  Kostprijs     in P-Punt    Re-integratieladder

TOTAAL INTEGRATIE EMANCIPATIE 2388  €              74,23 > Deelname overleggen 

DOMEIN 1: WELZIJN EN SOCIALE SAMENHANG

Reguliere subsidie

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)
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Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Actieve deelname aan de samenleving: Beheer (wijkcentra) sociaal > Beheer- en  Exploitatie van 16 accommodaties  €       1.046.873 > Vraag- en wijkgericht werken > Aantal uren openstelling per accom.        
> Sociaal Culturele accommodaties voor culturele accommodaties    in Haarlemmermeer. >  Goed verhuurder zijn > Bezettingsgraad accommodatie
   ontwikkeling en ontmoeting Het zo optimaal mogelijk beheren en    De accommodaties zijn: > Meedraaien in de voorbereiding > Naam activiteit

exploiteren van de soc.cult acc. - 5 jongerencentra (Basis, Stip, De Badkuip, 1951    van de overdracht en ontvlechting van het > Aanbieder
Maatschappelijke betrokkenheid: waardoor ruimte geboden wordt    De Lans, De Meerkoet)    exploitatiebeheer > Doelgroep
> Het bevorderen en faciliteren van voor ontplooiing en ontwikkeling, Deze activiteit behoort tot het budget Tiener- en > Minimum 2 dagdelen  per week openstelling v.d. > frequentie
    inzet in de eigen wijk of kern participatie, ontmoeting en verbinding Jongenerenwerk, maar blijft in 2012 hier nog staan.    jongerencentra  voor  tieners en jongeren. > Aard v.d. activiteit

- 7 “stand-alone” wijkacommodaties in Hfd/NV. > Minimaal 1 dagdeel per week vaste open- >Gemiddeld aantal deeln. per activiteit
Programma 4: Zorg en Welzijn    (Amazone, Boerderij, Boskern, Kattegat,    stelling voor tieners/jongeren in wijkcentrum in 
Productnr.: 628     De Veste, OC Nieuw Vennep    De Breedte (Floriande), Het Zomerpark en .

    Wijkcentrum Linquenda)     de nieuwe Silo
- 3 wijk-accommodaties in complexen in Hfd/NV > Aanvullend op de vaste openstelling, worden de 
   (Floriande, Zomerpark Nieuwe Silo)    jongerencentra flexibel gebruikt.
- 1 dienstencentrum badhoevedorp
   (Rietland)

17.156
Ondersteunen > Ondersteuning van de zelfstandige dorpshuis- Gebied 5 > Type ondersteuning
dorpshuisbesturen    besturen in de kernen bij de exploitatie van Aandacht voor programmering Linquenda > aantal ondersteunde dorpshuis- 

   hun dorpshuis (financieel/bestuurlijk/    besturen
   administratief) samen met het opbouwwerk. 
> Vervullen van de werkgeversfunctie voor de > Aantal beheerders
beheerders van deze dorpshuizen

Productieve uren:  Kostprijs 
TOTAAL BEBEER SCA 19.107  €              54,79 

Compensatie Kostprijsdekkende >Compensatie kostprijsdekkende huur Huur  €            32.100 
huur   Linquenda

>Compensatie kostprijsdekkende huur Huur  €          129.000 
   Wijkcentrum Floriande

Actieve Deelname aan de Algemeen Maatschappelijk werk Uitvoering geven aan het AMW, via:  €          860.177 > Het streven is geen wachttijden, m.n.  niet voor > Aantal clienten per activiteit
samenleving  bevorderen. Laagdrempelige en kortdurende > Korte contacten (tot max. 1 uur) 1143    kwetsbare groepen   (specifiek ook bij internethulpverlening)
> Bijdrage aan zelfredzaamheid ondersteuning bij psychosociale problemen > Psychosociale hulpverlening 6975 > Doorlooptijd tot aan  1e  afspraak max. 2 weken. > Gegevens van de clienten per act.
   door het uitgaan van de eigen al of niet als gevolg van ingrijpende > Outreachende hulpverlening: 959 > Inzet van wachtlijstbegeleiding wanneer er toch    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
   kracht van mensen levensgebeurtenissen, relatie, opgroei - kortdurend (ca. 8-12 uur)    een korte wachtlijst dreigt te onstaan. > Nieuwe client/bestaande client

of opvoedingsproblemen met het doel - langdurig (ca. 40 uur; doorlooptijd 1/2 jaar) > Inzet moderne communicatiemiddelen/media > Postcode gebied en/of kern/wijk
Programma 4: Zorg en Welzijn mensen snel weer op weg te helpen door > Waakvlamcontacten (ca. 4 uur, d.looptijd 1/2 jaar 345 > Spreekuren verspreid over H'meer > Problematiek (specifiek ook H. Geweld)
Productnr.: 625 groepsgericht, individuele of gezinsgerichte > Spreekuren 884 > Spreekuren ook in de avond    (aparte registratie H. geweld conform

aanpak. Zware problematiek wordt > Cursussen gericht op psychosoc. welbevinden 800    eisen Steunpunt)
doorverwezen naar GGZ. AMW is een eerste > Crisishulpverlening 482 > Verwijzer
lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als > Maatschappelijk werk kan op verzoek van de > Deze incidentele inzet moet binnen het > Doelrealisatie
een "sociale huisartsenpost    gemeente incidenteel bij calamiteiten/rampen      reguliere budget AMW worden verleend. > Doorverwijzingen (waar naar toe)

   ingezet worden.     Dit kan eventueel ten kosten gaan van de > Gemiddelde wachttijd/wachtlijst
Productieve uren:  Kostprijs     overige AMW producten (overleg gemeente) > Doorlooptijd en gem. aantal contacten

TOTAAL BEBEER SCA 11.588  €              74,23 
Totaal Budget Domein 1  €       2.952.749 

TOTAAL WIJKCENTRA 17.156

Jongerencentra:

1951TOTAAL

Flexibel beheer 708

Rietland 521

Zomerpark 809

Wijkcentra Nieuw Vennep:
Linquenda 778
Ontmoetingscentrum 2141

Veste 1756
Kattegat 1714

Stip 389
Nooduitgang 317
Lans 467
Basis 389
Badkuip

Boskern 1244

Wijkcentra Hoofddorp Midden:

Silo 1400
Flexibel beheer 1244

Floriande 933

Wijkcentra Hoofddorp West:

Amazone 1400
Flexibel beheer 833

Wijkcentra Landelijk Gebied:

Wijkcentra Hoofddorp Oost:

389

Boerderij 1675

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)

DOMEIN 1: WELZIJN EN SOCIALE SAMENHANG
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Opvoed- en opgroeiondersteuning Informatie- en adviesfunctie Uitvoeren van de informatie- en adviesfunctie: 822  €            61.017 > Conform werkafspraken > Stuurgegevens uit het 
Het ondersteunen van ouders Centrum voor Jeugd en Gezin > Invullen functie CJG-consulent (8 uur p.w.)     registratiesysteem
bij de opvoeding om een optimale - uitvoeren reguliere consulent taken 
ontwikkeling van kinderen te bevorderen > Invullen functie CJG+ consulent (8 uur p.w.):

- De CJG+ consulent is intermediair tussen de
Programma 4: Zorg en Welzijn   CJG- consulenten
Productnr.: 716 Productieve uren:  Kostprijs: 

TOTAAL INFORMATIE- EN ADVIESFUCNTIE 822  €              74,23 

Opvoed- en opgroeiondersteuning Opstapje (2-4 jr)/ Opstap (4-6 jr) > Uitvoeren voorschoolse educatie via methodiek 1726  €          170.318 > Medew. zijn Triple P geschoold > Aantal kinderen dat deelneemt per 
Het ondersteunen van ouders Het vergroten van de ontwikkelingskansen       Opstapje /Opstap, dit betekent o.a.: Bereik: min. 45 gezinnen > Samenwerking (o.a. deelname werkgroep VVE             gebiedsdeel (in/uitstroom)
bij de opvoeding om een optimale van kinderen en tegelijkertijd het - Begeleiden van gezinnen     van het CJG) > Aantal groepsbijeenkomsten
ontwikkeling van kinderen te bevorderen stimuleren van hun algemene  - Coordinatie vrijwilligers, intake gesprekken 388 > Aansluiting in de keten opvoeden en opgroeien > Aantal kinderen op de wachtlijst

ontwikkeling en daarmee een betere    contacten instellingen > Afstemming overige opvoedingsprogramma's > Duur wachttijd in weken
Programma 6:Jeugd en Onderwijs aansluiting op de basisschool. - Organiseren groepsbijeenkomsten/ 706 > Aantal voortijdige beeindiging
Productnr.: 480    voorlichtings(bijeenkomsten) > Naam verwijzer

>> cursussen 261 > Doelrealisatie 
Productieve uren:  Kostprijs: > Vervolg/doorstroom 

TOTAAL OPSTAPJE/OPSTAP 3.081  €              55,28 
Programma 4: Zorg en Welzijn Home Start > Uitvoeren Home Start, dit betekent o.a.: Bereik: 40-50 gezinnen  €          125.226 > Samenwerken met Humanitas > Leeftijd en sexe kind
Productnr.: 716 Door de inzet van geschoolde vrijwilligers - Coördineren vrijwilligers 1068 > Aansluiten in de keten opvoeden en opgroeien > Aantal gezinnen en samenstelling

wordt opvoedingsonderst. geboden met - Werven, scholen, trainen vrijwilligers > Inzet geschoolde vrijwilligers > Postcodegebied en/of wijk - kern
: als doel: voorkomen dat problemen  >> Intake gesprekken 271 > Doorlooptijd en aantal contacten

groter worden; zelfvertrouwen ouders en >> org. voorlichting/themabijeenkomsten 348 > Doorverwijzing
soc. relaties versterken; stimuleren tot Productieve uren:  Kostprijs: > Doelrealisatie/klanttevredenheid
efficient gebruik voorzieningen. TOTAAL HOMESTART 1.687  €              74,23 > Bekende/nieuwe klanten

Programma 4: Zorg en Welzijn Opvoedcursussen en -spreekuren > 650 uur Opvoedspreekuren samen met GGD  €          124.929 > Samenwerking met GGD, welke is uitgewerkt >  Uitgevoerde activiteiten
Productnr.: 716 Het voorkomen dat opvoedingsvragen- > 17 Opvoedcursussen/trainingen samen met     uitgewerkt in een gezamenlijk > Aantal jongeren/ouders per activiteit

en problemen uitgroeien tot > 10  Voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen     implementatie/uitvoeringsplan.   (specifiek ook bij online advisering)
problematische situaties die de      met GGD > opvoedspreekuren worden verspreid over de > Gegevens van de jongeren/ouders per 
ontwikkeling van het kind kunnen  > Online advisering     Haarlemmermeer aangeboden en in iedere CJG   activiteit  (leeftijd, sexe, nationaliteit)
verstoren en het versterken van Aanbod MW wordt beschreven in: Uitvoerings- > Minimale deelname aan een cursus is 5 deeln. > Nieuwe client/bestaande client
competenties van ouders en jongeren. plan Opvoedcurs. en opvoedspreekuren 2012 > Inzet 2 begeleiders vanaf 10 deelnemers > Postcode gebied en/of kern/wijk

 d.d. 1 -11-11  en de aangepaste begroting aantallen activiteiten > Nadrukkelijk aandacht voor bereik doelgroep > Problematiek 
hierbij: Bijlage 3 Addendum offerte 2012 volgens aangepaste    (pr, themabijeenkomsten, etc) > Verwijzer (instroom)
(12/000162 d.d. 22-11-11). Deze stukken begroting d.d. 22-11-11 > De trainingen uit het vastgestelde basispakket > Doelrealisatie
zijn leidend. Hoofdcomponenten zijn:    worden minimaal twee keer per jaar gegeven. > Doorverwijzingen (uitstroom)
>> MW: Aanbod cursussen /lezingen 1263 > Gemiddelde wachttijd/wachtlijst
>> MW: Opvoedspreekuren/online adviseren, 275 Uitvoeringsplan Opvoedcurs. en 
     huisbezoeken. opv.spreekuren 2012 d.d. 1 -11-11 +
>> MW: Overige voorlichting 145 begroting d.d. 22-11-11

Productieve uren:  Kostprijs: hierbij: Bijlage 3 Addendum offerte 2012 
TOTAAL OPVOEDCURS.- EN SPREEKUREN 1.683  €              74,23 leidraad bij de verantwoording.

Actieve Deelname van jongeren aan  Maatschappelijk Werk Jeugd Uit voering geven aan het algemeen Maatsch.   €          285.266 > Het streven is geen wachttijden, m.n.  niet voor > Aantal jongeren per activiteit
de samenleving bevorderen (incl. ambulante Jeugdhulpverlening) Werk Jeugd in combinatie met de ambulante    kwetsbare jongeren   (specifiek ook bij internethulpverlening)
> Bijdrage aan zelfredzaamheid Laagdrempelige en kortdurende Jeugdhulpverlening, middels: > Doorlooptijd tot aan  1e  afspraak max. 2 weken. > Aantal jongeren outreachend bereikt
   door het uitgaan van de eigen ondersteuning bij psychosociale problemen > Korte contacten (tot max. 1 uur) 9 > Inzet van wachtlijstbegeleiding wanneer er toch    (+ ook hierbij onderstaande gegevens)
   kracht van mensen al of niet als gevolg van ingrijpende > Psychosociale hulpverlening 1906    een korte wachtlijst dreigt te onstaan. > Gegevens van de jongeren per act.

levensgebeurtenissen, relatie, opgroei > Outreachende hulpverlening: > Inzet van moderne communicatiemiddelen/    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
Programma 6: Jeugd en Onderwijs of opvoedingsproblemen met het doel -  kortdurend (ca. 8-12 uur) 318    media > Nieuwe client/bestaande client
Productnr.: 627 jongeren snel weer op weg te helpen door - langdurig (ca. 40 uur; doorlooptijd 1/2 jaar) 390 > Spreekuren verspreid over H'meer > Postcode gebied en/of kern/wijk

groepsgericht, individuele of gezinsgerichte > Waakvlamcontacten (ca. 4 uur, d.looptijd 1/2 jaar) 110 > Spreekuren ook in de avond > Problematiek (specifiek ook H. Geweld)
aanpak. Zware problematiek wordt > Spreekuren 230 > Deelname aan netwerken/overleggen > Verwijzer (instroom)
doorverwezen naar GGZ. MWJ is een eerste > Cursussen gericht op psychosoc. welbevinden    (o.a aanwezigheid bij ZAT's in ROC) > Doelrealisatie
lijnsvoorziening en kan worden getypeerd als >> Spoedhulpverlening 48 > Cursussen worden betaald uit het budget > Doorverwijzingen (uitstroom)
een "sociale huisartsenpost voor zowel    Opvoedcursussen en -spreekuren > Gemiddelde wachttijd/wachtlijst
jongeren als hun ouders. > Doorlooptijd en gem. aantal contacten

> Risico jongeren outrachend benaderen > Toeleiding naar het zorgoverleg 12+ > Toegeleide jongeren naar 12+ overleg
  evt activeren voor hulp en doorverwijzen. 
  

Jeugdoverlast Ouderbetrokkenheid >Ouders van geprioriteerde jeugdgroepen > Medewerkers kennen de methodiek > Aantal aangeschreven ouders
Doel is de afname van jeugdoverlast door   outrachend benaderen evt activeren voor hulp > Samenwerking met Halt > Gegevens van de ouders per actie
doordat het aantal jeugdgroepen dat   en doorverwijzen  (aanschrijfactie ism Halt)    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
wordt aangemerkt als hinderlijk en Totaal geprioriteerde jongeren en ouders 832 > Postcode gebied en/of kern/wijk
overlastgevend stabiliseert, ondanks > Problematiek 
demografische groei van het aantal .  Productieve uren:  Kostprijs: 
jongeren TOTAAL AMW JEUGD 3.843  €              74,23 

DOMEIN 2: JEUGD

Reguliere subsidie



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Opgroeien Licht Ambulante Zorg > Uitvoeren van 60 trajecten licht ambulante zorg  €            78.758 > Samenwerking met St. Spirit volgens uitvoeringsplan > Aantal uitgevoerde trajecten
Het voorkomen dat opvoedingsvragen-     zorg samen met Stichting Spirit     uitvoeringsplan LAZ 2012 d.d. 1-11-11 > Aantal gesprekken per traject

Programma 4: Zorg en Welzijn en problemen uitgroeien tot >>Het aaanbod MW wordt beschreven in: 60 trajecten > Gem. 7 gesprekken per traject en max 2,5 uur per > Aantal jongeren outreachend bereikt
Productnr.: 716 problematische situaties die de uitvoeringsplan aabod LAZ 2012 d.d. 1-11-11   gesprek (incl. voor/nabereiding)    (en ook hierbij onderstaande gegevens)

ontwikkeling van het kind kunnen  en de toelichtende tekst in het Addendum > Het streven is geen wachttijden, m.n.  niet voor > Gegevens van de jongeren per act.
verstoren en het versterken van offerte 2012 (12/000162 d.d. 22-11-11).    kwetsbare jongeren    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
competenties van ouders en jongeren. Deze stukken zijn leidend. > Doorlooptijd tot aan  1e  afspraak max. 2 weken. > Nieuwe client/bestaande client

>  Daar waar nodig worden clienten doorverwezen > Postcode gebied en/of kern/wijk
    naar vervolghulp > Problematiek (specifiek ook H. Geweld)
> Verwijzers worden bij de start en het einde van > Verwijzer (instroom)
    de hulp geinformeerd > Doelrealisatie
>  Medewerkers zijn Triple P geschoold > Doorverwijzingen (uitstroom)
>  Registratie in Triple P online. > Gemiddelde wachttijd/wachtlijst

> Doorlooptijd en gem. aantal contacten
Productieve uren:  Kostprijs: Uitvoeringsplan LAZ 2012 d.d.1 -11-11

TOTAAL LAZ 1.061  €              74,23 is leidraad bij de verantwoording.

Opgroeien Kinderwerk > Organiseren van kinderwerk in wijken/kernen.  €          407.968 Zuid Noord Oost Midden West NV > Aanbod  richten op de brede scholen in de > Aantal + type uitgevoerde activiteiten
Het kinderwerk richt zich op activiteiten     Dat tevens ingezet wordt als een gevarieerd    zogenaamde impulswijken    per school/gebied

Programma 6: Jeugd en Onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met als     en met de scholen afgestemd na-schools- > De nadruk ligt bij de kwetsbare kinderen > Deelname aantal kinderen per activiteit
Productnr.: 627 doel de talentontwikkeling van deze     aanbod voor de 8 brede scholen > Vraaggericht werken/ afstemming met (brede) > Aantal kinderen op de wachtlijst

kinderen te stimuleren.     Minimaal 1 van deze activiteiten vindt in de > Inhoud aanbod afstemmen op gebiedsanalyse/ 
    school of in de directe nabijheid hiervan plaats.    sociale kaart (voorkomen dubbelingen/ opvullen 
    plaats    lacunes
>>Brede school 960 120 geen BS 120 120 360 240 > Kinderen laten kennismaken met de act. Als
> Input leveren voor visieplannen Brede school    drama, dans, koken, sport, computers, techniek,
   (vanuit een Brede blik)     natuur, etc.
> Organisatie Ouder- en Kindinloop voor ouders 479 80 80 53 53 53 160 > Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen 
   met hun kind tot 2 jaar waarbij samengewerkt > Aanbod ook in de vakanties
  wordt met org. als GGD, vluchtelingenwerk.    (evt. in combinatie met gebiedsspecifieke act.)
> Deelname aan netwerkbijeenkomsten brede 399 80 80 53 53 53 80 > Samenwerken met verenigingen in buurt- en wijk
    school door een gebiedsteamleider of iemand > Toeleiding naar verenigingen in de buurt/wijk
    anders met een brede blik. > Werken conform meldcode kindermishandeling
> Coordinatie Podium Kriskras > Met minimale inzet (lage prioriteit) > Aantal voorstellingen + locatie

> Aantal bezoekers
> Aantal betrokken vrijwilligers

> Organiseren gebiedsoverstijgende of > Samenwerken met de partners van de brede > Aantal + type uitgevoerde activiteiten
   gebiedspecifieke activiteiten, zoals bijv:    school    per school/gebied
   Roefeldag, funtoer, doensdagen                           > Deelname aantal kinderen per act.
>> gebiedsgerichte activiteiten 479 80 80 53 53 53 160 Gebied 1
>> gebiedsoverstijgende activiteiten 419 70 70 47 46 46 140 Goede PR- van het kinderwerk zodat bekend is welke 
>> Evenementen 399 80 80 53 53 53 80 (ook bij het gebiedsmanagement)
> Ondersteuning van vrijwillig kinderwerk welke activiteiten er plaatsvinden. > Overzicht en doelrealisatie van 
> Stimuleren + activeren van vrijwilligers    ondersteunde trajecten met vrijwilligers

> De activiteit MeerBabbels wordt gezien als een 
>> Cursus bureau 282 47 47 47 47 47 47    VVE activiteit en niet als een kinderwerkactiviteit.
>> Flexibele inzet: 2079 350 470 214 213 213 619    en kan dan ook niet uit de flexibele schil 
>>De flexibele inzet wordt voor een dee   ingezet worden.
     nader gespecificeerd voor 1 januari 2012 Productieve uren:  Kostprijs: 
TOTAAL KINDERWERK 5.496  €              74,23 907 907 640 638 878 1526

DOMEIN 2: JEUGD

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

Hoofddorp



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Opgroeien Tiener- en jongerenwerk (12-23 jr) Uitvoering geven aan Tiener- en jongerenwerk  €       1.270.075 Zuid Noord Oost Midden West NV > Outreachend werken, actieve benadering > Aantal en type activiteiten
Het bereiken van die  tieners en jongeren met de volgende uitgangspunten:    doelgroep via diverse vindtplaatsen.    per gebied

Programma 6: Jeugd en Onderwijs in hun vrije tijd, die in de regel niet door > Motiveren en activeren  tieners en jongeren die > Inzet  en aanbod is gericht op activering en > Aantal jongeren per activiteit
Productnr.: 627 het reguliere aanbod (verenigingen,    niet bereikt worden via het reguliere aanbod.    talentontwikkeling tieners- en jongeren > Aantal verwijzingen risico-jongeren naar 

vrijwilligerswerk en commercieel aanbod) >  Bus wordt flexibel ingezet daar waar behoefte > Intergrale samenwerking met mobiel team    CJG
bereikt worden).      is door jeugd > Flexibel inzetbaar (avond en weekenden en over > Inschatting van het aantal unieke 

> De beschreven uren worden nader uitgewerkt    gebieden heen)    contacten per wijk of gebied.
   in een Gebiedsplan volgens opzet/planning    > Sport- en spelteam kan waarnodig ingezet > Beschrijving van de samenwerking 
   uit Addendum d.d. 22-11-11 (12/000162).    worden als middel maar is geen regulier product     met andere organisaties
   Daarbij dient aangegeven te worden hoe de > Samenwerking met Sportservice, Pier-K, 
   gebiedsgerichte uren zich tot de flexibele    Brijder en GGD
   uren verhouden en hoe het zit met de ambulante > Aanbieden zomerprogramma
  ambulante uren (gereed 1 januari 2012) > Betrekken ouders, buurtbewoners, jongeren zelf
- Prioriteren inzet op overlastgevende locaties > Contact leggen met jongeren op overlastlocatie
- Bus wordt flexibel ingezet daar    en ketenpartners (afstemmen en inf. inwinnen)
  waar nodig is ivm  overlast/hotspots 8208 1368 1368 1368 1368 1368 1368 > Activeren/motiveren en activiteiten organiseren
>> MW: Gebiedsgerichte activiteiten 720 120 120 120 120 120 120 > Toeleiden naar hulp
>> MW: Bus 2076 346 346 346 346 346 346 > Als er tekenen zijn van een hotspot dan wordt 
>> MW: Sport- en spelteam    dit gesignaleerd aan de coordinator hotspots.
> Er worden in de jongerencentra/accomm. > Minimaal bereik van 8 jongeren per activiteit > Aantal uren openstelling per accomm.
   vraaggerichte activiteiten aangeboden. Hiervoor > Afstemmen activiteiten en openstelling van de > Overzicht activiteiten per accomm.
   gelden de volgende criteria;    diverse accommodaties. > Aantal deelnemers per activiteit
> Minimum 2 dagdelen  per week openstelling v.d. > Aanbod afstemmen op gebiedsanalyse/ > Bezettingsgraad per accommodatie
   jongerencentra  voor  tieners en jongeren.     sociale kaart (voorkomen dubbelingen/ > Inschatting van het aantal unieke 
> Minimaal 1 dagdeel per week vaste openstelling     opvullen lacunes).    contacten per wijk of gebied.
   voor tieners/jongeren in wijkcentrum in de > Aanbod ontwikkelen en uitvoeren samen
   Breedte, Het Zomerpark en de nieuwe Silo.     met de doelgroep
> Aanvullend op de vaste openstelling, worden de > Samenhang en samenwerking aanbod tieners 
   jongerencentra flexibel gebruikt.    (10-12 jr) met kinderwerk in de bredescholen zodat
> Experimenteer met de inzet accom. voor andere    een doorlopende lijn (kinderen, tieners, jongeren)
   doelgroepen en werven andere gebruikers     ontstaat.
>> MW: accommodaties 2704 416 832 208 416 208 624 > Activiteiten bekend maken onder brede doel-

   groep, middels PR en communicatie
   (bijv. via www.uitinH'meer)

> Ondersteuning jeugdige vrijwilligers in de Algemeen Gebieden Aantal ondersteunde individuele jongeren
    jongerencentra > Per gebied is er één vast aanspreekpunt voor c.q. groepjes jongeren.
> Ondersteuning individuele of groepen    het tiener- en jongerenwerk
    jongeren bij organisatie van eigen activiteiten > Inspelen op lokale behoeften van Tieners- en
> Organiseren van bijzondere activiteiten tijdens    jongeren > Het gebiedsplan  2012 
    Luilak en Oud- en Nieuw > De gebiedsactiviteiten afstemmen met  de   dient als leidraad bij de 
>> MW: organiseren bijzondere activiteiten 1302 217 217 217 217 217 217   gebiedsmanagers    verantwoording

> Per gebied is duidelijk welke activiteiten er 
   plaatsvinden (goede PR)

>> MW: Flexibele inzet 1800 300 300 300 300 300 300 Gebied 1
>> MW: Cursusbureau 300 50 50 50 50 50 50 > Verwerken activiteiten uit actieprogromma

    "Jongeren in vijfhuizen".
> Ondersteunen sport- en spelactiviteiten in 
   Zwanenburg uitgevoerd door SSH
Gebied 2
> Overleg over aanbod met wijkraad Gr.v.Visch
> Zorgendragen voor een goede spreiding van
   activiteiten gericht op risico tieners- en jongeren 
   m.n. daar waar geen ontmoetings- plekken zijn.
Gebied 3
> Duidelijk aangeven wat er op het gebied van 
   tienerwerk plaatsvind.
> Continuering buitenzomerprogramma 2011
Gebied 4
> Jongeren uit Floriande meenemen in PR voor
    activiteiten in andere accom./ plekken
Gebied 5
> Aandacht voor programmering Linquenda
Gebied 6

Productieve uren:  Kostprijs: > Aandacht voor ongeorg. Jeugd in Lisserbroek
TOTAAL TIENER- EN JONGERENWERK 17.110  €              74,23 2817 3233 2609 2817 2609 3025     in het nieuwe jeugdhonk.

Jeugdoverlast Mobiele Team > Uitvoering geven aan het Mobiele Team zoals  €          190.029 > Outreachende werkwijze > Aantal contacten per hotspots 
Doel is de afname van jeugdoverlast Het Mobiel Team wordt in opdracht     beschreven in de bijlage bij de beschikking > Samenwerking met partners (politie,    (jongeren/ouderen/ bewoners)
doordat het aantal jeugdgroepen dat van de Regiegroep Jeugd- en Veiligheid      en het handboek Groepsaanpak     straatcoaches, coordinator, jongerenwerkers) > Aantal activiteiten tbv hotspot
wordt aangemerkt als hinderlijk en ingezet op zgn hotspots binnen de > Organiseren activiteiten tbv hotspots > Flexibel inzetbaar (werktijden in avond/weekend) > Aantal jongeren per activiteit
overlastgevend stabiliseert, ondanks gemeente.    >> Uren op straat (43 uur per week,52 weken) 2236 > Werkwijze zoals beschreven in bijlage bij > Aantal doorverwijzingen 
demografische groei van het aantal .    >> Uren tbv Jeugdgroepoverleggen, 324    beschikking en het handboek Groepsaanpak  > Beschrijving in bijlage bij 
jongeren         leveren input: Plan van aanpak, groeps- > Intergrale samenwerking met jongerenwerk    beschikking en zijn leidraad bij de
Programma 6: Jeugd en Onderwijs        analyses en rapportages    verantwoording
Productnr.: 627 Productieve uren:  Kostprijs: 

TOTAAL MOBIEL TEAM 2.560  €              74,23 

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

DOMEIN 2: JEUGD

Hoofddorp



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Jeugdparticpatie MENES Uitvoering geven aan Menes (1 fte), middels:  €            90.932 > Website wordt wekelijks ge-update (wekelijks > Evaluatie/registratieverslag
Het actief betrekken van tieners en Het verstevigen van de dialoog tussen > Vertalen en beantwoorden gevraagde     is er ook een noemenswaardige act. te melden).     per project
jongeren bij het ontwikkelen en uitvoeren gemeente en jongeren.    adviesvragen van gemeente aan jongeren Aantal projecten: 12 > Website bevat nieuws over lopende en > Terugkoppeling kwaliteitseisen.
van gemeentelijk beleid > Inwinnen en vormgeven ongevraagd advies    toekomstige projecten/adviezen, promo-acties > Terugkoppeling activiteitengeld

   van jongeren aan gemeente    evenals terugkoppeling over resultaten en voortg.     (financieel en inhoudelijk)
Programma 6: Jeugd en Onderwijs > Ondersteuning jongereninitiatieven middels > Goedgekeurd projectplan door opdrachtgever > Tijdens MT-overleg met de gemeente
Productnr.: 627    begeleiding en financiering     voor aanvang adviestraject    wordt teruggekoppeld over het proces 

>>Totaal 12 projecten per jaar > Menes Medewerker heeft kennis en ervaring    en de stand van zaken mbt personele
    De volgende prioritering wordt gehanteerd:    met kwalitatieve onderzoeksmethoden, pr/com.    invulling Menes.
- Gevraagd advies gemeente richting jongeren    en (digitaal) bereik jongeren, projectmatig werken > Het werkplan 2012 dient als 
- Jongereninitiatieven > Evaluatie/registratie verslag binnen 1 maand    leidraad bij de  verantwoording
- Projecten geïnitieerd door MENES zelf    na afronding advies/project (incl. pr-acties).
  (bij voorkeur op advies gericht)
> Pr/communicatie om MENES en haar projecten Algemeen Gebieden
   bekendheid te geven onder doelgroep Menes verwerft bekendheid en verzamelt advies
  (guerrilla-acties, persberichten, flyers, onder alle Haarlemmermeerse jongeren, daarbij 
  www.menes.nu, twitter etc.) dient specifieke aandacht te zijn voor de kleine
>> 3 guerilla-acties, hoog bereik o.a .via pers kernen.   
> Terugkoppeling resultaten naar jongeren
> Evaluatie met alle betrokkenen
> Het werkplan 2012 is voor 1 januari 2012 
   gereed.

Productieve uren:  Kostprijs: 
TOTAAL MENES 1.225  €              74,23 

TOTAAL BUDGET DOMEIN 2  €       2.804.518 

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

DOMEIN 2: JEUGD



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Actieve Deelname aan de samenleving Sociaal Cultureel Werk ouderen > Organisatie van activiteiten voor ouderen 3367  €          249.932 > Samenwerken met org. Als Pier K, Sportservice > Aantal activiteiten
> Zinvolle dagbesteding & vrijwilligerswerk Met als doel het bevorderen van de     gericht op bevordering meer zelfredzaamheid > Voorkomen van dubbelingen van act. > Typering activiteit

zelfredzaamheid en het bestrijden van     en het bestrijden van isolement > Na 2 jaar doorverwijzen of zelf organiseren > Locatie
Programma 4: Zorg en Welzijn isolement.     >> cursorisch aanbod > Accent op kwetsbare ouderen > Aantal deelnemers
Productnr :625     >> activiteiten onder begeleiding > Accent op gezond leven en preventie > Aantal vrijwilligers

> Ondersteunen van het zelfbeheren van > doelrealisatie (in/uitstroom per act.)
   activiteiten middels advisering
> Organisatie Meer Bewegen voor Ouderen > Geen dubbelingen met Sportservice (GALM)
> Coördinatie huiskamergroepen    Na 2 jaar waar mogelijk 

    verder met vrijwilliger maar zonder onderst. MW.
> Bijdrage aan 55+ beurs en andere > Geleverde ondersteuning per 
   Evenementen / Bijeenkomsten    evenement

Actieve Deelname aan de samenleving Mensen met een beperking > Extra aanbod voor deze doelgroep > Laagdrempelige activiteit/inloop > Aantal bijeenkomsten, deelnemers,
Het activeren en/of ondersteunen van (bijv. het voorbereiden van Prokkeldagen) > Sociale activering > Type activiteiten

Programma 4: Zorg en Welzijn mensen met een chronische ziekte of > Organisatie Klubcafe > Aantal maatjes
Productnr :625 of beperking ter bevordering van > Organisatie Metgezel: > doelrealisatie

zelfredzaamheid en ter voorkoming van - Werven en coordineren vrijwilligers
maatschappelijk isolement. Productieve uren:  Kostprijs: Gebied 5

TOTAAL SOC. CULTUREEL WERK OUDEREN 3367  €              74,23 > Aandacht voor programmering Linquenda
Ondersteuning op maat: Ouderenadvies Uitvoering geven aan het ouderenadvies, via:  €          584.339 > Vergroten bekendheid onder allochtonen ouderen > Clienten per activiteit
> Zorg & ondersteuning Het actief ondersteunen van ouderen en > Korte contacten (tot max. 1 uur) 1432 > Intensief contact met het WMO-loket waarbij  > Gegevens van de clienten per act.

mensen met een chronische ziekte > Psychosociale hulpverlening/ incl. trajecten 1827     vraagverheldering en doorverwijzing plaatsvindt    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
Programma 4: Zorg en Welzijn of beperking ter bevordering en hun > Outreachende hulpverlening, o.a door.: 1430 > Nieuwe client/bestaande client
Productnr :625 mantelzorgers - Huisbezoeken op aanvraag en verwijzing: > Door ouderenadviseurs (waarbij tevens inzicht > Postcode gebied en/of kern/wijk

  door ouderenadviseurs     wordt gekregen in draagkracht/last van oudere) > Problematiek (specifiek ook H. Geweld)
- Coördinatie huisbezoeken door vrijwilligers     ouderen   (welke klantvragen bestaan er)

> Preventieve, activerende en vriendschappelijke > Verwijzer (instroom)
    huisbezoeken door vrijwilligers > Doelrealisatie

> Waakvlamcontacten (ca. 4 uur, d.looptijd 1/2 jaar 280 > Signaalfunctie naar gemeente over lokale    (doel v.e. traject, behaalde resultaten
> Spreekuren 1749     trends in hulpvragen en behoefte in onder-     evt samenwerking derden)
> Cursussen/themabijeenkomsten 480     steuning. > Doorverwijzingen (doorstroom)
> Coordinatie Ouderenmishandeling 480 > Gemiddelde wachttijd/wachtlijst
> Trajecten ouderenmishandelig 194 > Doorlooptijd en gem. aantal contacten
> Deelname aan pilot Kansen en Kanteling

Functies voortvloeiend uit de maat- > Actief oriënteren op de ondersteuningsbehoeften 
regelen i.h.k.v. de AWBZ    van personen met zowel licht, matig als ernstig 

   regieverlies Productieve uren:  Kostprijs: 
TOTAAL OUDERENADVIES 7872  €              74,23 

Actieve deelname aan de samenleving: Ondersteuning Belangengroep > Ondersteuning Belangengroep gehandicapten 713  €            52.926 > Werkzaamheden in overleg met de Stichting BGH
> Voorkomen eenzaamheid & Sociale gehandicapten 
    uitsluiting
Programma 4: Zorg en Welzijn Productieve uren:  Kostprijs: 
Productnr :625 TOTAAL ONDERSTEUNING BGH 713  €              74,23 

TOTAAL BUDGET DOMEIN 3  €          887.197 

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

Reguliere subsidie

DOMEIN 3: OUDEREN, CHRONISCH ZIEKEN EN MENSEN MET EEN BEPERKING



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

Dakloosheid en OGGZ: Woonbegeleiding Uitvoering geven aan de woonbegeleiding,  €          168.206 > Inzet vindt plaats in afstemming met > Aantal cienten per activiteit 
> Voorkomen dakloosheid dmv (behoort tot AMW) > Korte contacten (tot max. 1 uur) 149    gemeente c.q. in het daarvoor afgesproken    (vorm van contact)
    begeleiding Het begeleiden van kwetsbare gezinnen of > Outreachende hulpverlening: 149    overlegorgaan > Aantal trajecten

alleenstaanden zodat deze (weer)   - kortdurend (ca. 8-12 uur) 252 > Verwijzer (instroom)
Programma 4: Zorg en Welzijn zelfstandig in hun woning kunnen - langdurig (ca. 40 uur; doorlooptijd 1/2 jaar) 970 > Aard van de problematiek
Productnr.: 625 functioneren. > Waakvlamcontacten (ca. 4 uur, d.looptijd 1/2 265 > Bekende/nieuwe klanten

> Spreekuur en nazorgcontacten clienten > Gezinssamenstelling
    maatschappelijke opvang > Doelrealisatie

> Postcodegebied.
Totaal Woonbegeleiding 1785  €         132.501 

Multiprobleem Gezinnen: Multiprobleemgezinnen (MPG) > Het leveren van 5 trajecten 481  €           35.705 > Directe inzetbaarheid > Aantal trajecten
> Effectieve hulp en begeleiding (behoort tot AMW)   gezinsmanagement van gemiddeld 104 uur 5 trajecten > Flexibele werktijden (o.a. avonds en weekend) > Aard van de problematiek
   gezinnen Het adequaat en effectief aanpakken van de 

l
  (20 weken) > Inzet via het knelpuntenoverleg CJGT > Bekende/nieuwe klanten

complexe problematiek binnen een gezin. En het > Resultaat: zelfstandig verder na 20 weken > Gezinssamenstelling
Programma 4: Zorg en Welzijn afstemmen en coordineren van de interventies > MPG-werkwijze > Postcodegebied en/of kern/wijk
Productnr.: 625 van de diverse betrokken hulpverleners. > Doelrealisatie

Zodat een gezin (weer) zelfstandig 
verder kan. Productieve uren:  Kostprijs: 

TOTAAL WOONBEGELEIDING/ MPG 2266  €              74,23 

Schulden Sociaal Raadslieden (AMW) > Uitvoering taken Sociaal Raadslieden, middels:  minimaal 1500 clienten  €          385.328 > Met name gericht op de kwetsbare groepen > Aantal clienten per activiteit
> Doorverwijzen van mensen met  Het geven van Informatie/advies of concrete  - korte contacten 1741 > Toeleiding naar de gemeente (SDV) > Gegevens van de clienten per act.
   schulden ondersteuning aan clienten met juridische en/of - Spreekuren 1214 > Spreiding spreekuren over H'meer    (leeftijd, sexe, nationaliteit)

praktische problemen - Huisbezoeken > Inzet moderne media/communicatiemiddelen > Nieuwe client/bestaande client
Programma 4: Zorg en Welzijn zodat inwoners op een goede wijze >> outreachtende hulpverlening 1105 > Doorverwijzing naar Sociaal.nl voor  > Postcode gebied en/of kern/wijk
Productnr.: 625 kunnen functioneren in de samenleving en >> Individuele trajecten 820     budget cursussen > Problematiek 

problemen vroegtijdig gesignaleerd en > Deelname aan de Cliëntenraad 31 > Verwijzer
vervolgens opgepakt of doorverwezen > Doelrealisatie
worden. > Doorverwijzingen (uitstroom)

> Gemiddelde wachttijd/wachtlijst
> Doorlooptijd en gem. aantal contacten

> Coördinatie Formulieren Brigade 140 > Inzet van geschoolde vrijwilligers > Aantal vrijwilligers
-Werving, scholing en inzet vrijwilligers > Aantal klanten, matches

> Aantal bekende/nieuwe klanten
> Coördinatie Eerste Hulp Bij Administratie/ 140 > Inzet van geschoolde vrijwilligers > Aantal vrijwilligers
   Apparaten (EHBA) > Aantal klanten, bemiddelingen

Productieve uren:  Kostprijs: > Aantal bekende/nieuwe klanten
TOTAAL SOCIAAL RAADSLIEDEN 5191  €              74,23 > Aantal keer overdracht naar LBHA

Programma 4: Zorg en Welzijn Langdurige Hulp bij Administratie > Coördinatie Langdurige Hulp Bij Administratie 811  €            60.201 > Inzet van geschoolde vrijwilligers > Aantal clienten 
Productnr.: 630 (LHBA) -Werving, scholing en inzet vrijwilligers >> volgens ingediend projectplan, LHBA: Hulp > Beschrijving gegevens 

      bij administratie op 4 niveaus, d.d. 15-04-11    (leeftijd, sexe, nationaliteit)
>> De uren voor LHBA dienen mogen  alleen met  > Nieuwe client/bestaande client
      toestemming van de gemeente > Postcode gebied en/of kern/wijk
      gecompenseerd te worden met de overige > Problematiek 
      activiteiten van Sociaal Raadslieden. > Verwijzer

> Doelrealisatie
> Doorverwijzingen (uitstroom)
> Gemiddelde wachttijd/wachtlijst

Productieve uren:  Kostprijs: > Doorlooptijd 
TOTAAL SOCIAAL RAADSLIEDEN 811  €              74,23 > Aantal vrijwilligers

TOTAAL BUDGET DOMEIN 4  €          613.735 

DOMEIN 4: KWETSBARE GROEPEN

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

Reguliere subsidie



SUBSIDIEVERLENING MEERWAARDE 2012
PRODUCTBLAD BEHORENDE BIJ BESLUIT 12/000162 D.D. 20 DECEMBER 2011 

Doelstellingen WMO beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters                                       
(incl. specifieke doelstelling)

 Activiteiten/prioriteiten Prestatie-indicatoren         
Afrekening op totaal 
aantal uren en/of bereik

 Subsidie 2012 Kwaliteitseisen/ Gebiedsprioriteiten Informatie-indicatoren 

geen Huisvesting > Bijdrag kosten hoofdkantoor MeerWaarde  €          147.100 geen geen
Programma 4: Zorg en Welzijn
Productnr.: 628

TOTAAL BUDGET OVERIGE  €          147.100 

TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE (excl. Additionele subsidies/overige geldstromen)  €   7.405.299 

Prod. uren per gebied (waar af gesproken)                          
(de actualiteit kan gedurende het jaar leiden  tot enige 
verschuiving per gebied)

Reguliere subsidie

OVERIGE
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