Organisatie

Programma
Cluster

Stichting Kwadraad
Postbus 440
2800 AK Gouda
Preventie
Algemeen Maatschappelijk werk en KrimpenWijzer

Aangevraagd bedrag

Verlening 2017
AMW
€ 294.939

Toets ASV

Op 30 april 2016 is de aanvraag
ingediend. De aanvraag voldoet aan
de voorwaarden in artikel 1 en 10 van
de ASV.

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

Geen.

Vaststelling 2017
AMW
€ 294.939
Project KrimpenWegWijzer € 10.650
Aanvraag tot vaststelling is op 30 april
2018 bij ons ingediend.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
- een inhoudelijk jaarverslag
- een financieel jaarverslag
- een accountantsverklaring

Subsidie voor Algemeen
Maatschappelijk Werk en
Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
(BBK).

Subsidie voor Algemeen
Maatschappelijk Werk en
Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
(BBK).

Kwadraad draagt zorg voor
medewerkers die participeren in de
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal
Team.

Binnen de KrimpenWijzer voert het
maatschappelijk werk kortdurende
hulpverlening en generalistische
KrimpenWijzer taken uit.
Sociale Raadslieden behandelt alle
vragen op het gebied van wet- en
regelgeving en werken vanuit de
KrimpenWijzer.
Binnen het Krimpens Sociaal Team
biedt het maatschappelijk werk
hulpverlening aan cliënten in huiselijk
geweldsituatie en bij complexe
volwassenen problematiek.
De medewerkers van Kwadraad
registeren ook in het gemeentelijk
systeem. Hierdoor is niet alles meer
geregistreerd in het Kwadraad
systeem (omdat anders dubbele
registratie zou plaatsvinden). Vanuit
de gemeentelijke registratie kan
geconcludeerd worden dat Kwadraad
voldoende inwoners ondersteuning
biedt zowel vanuit de KrimpenWijzer
als het Krimpens Sociaal Team.

Activiteiten

Algemeen Maatschappelijk Werk en
Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
(BBK)
Activiteiten
-Algemeen Maatschappelijk werk

Vanuit de KrimpenWijzer en het

KrimpenWijzer inclusief Sociaal
Raadswerk (0,98 fte)
Krimpens Sociaal Team (1,98 fte)
-Bereikbaarheid buiten kantoortijden
-Netwerkoverleggen

Krimpens Sociaal Team verzorgen de
medewerkers van Kwadraad het
maatschappelijk werk.
In 2017 heeft Kwadraad 56 uren (2,92
fte i.p.v. 2,96 fte) minder geleverd dan
gecontracteerd (is € 4.072). Dit door
het vertrek van een medewerker en
langdurige uitval van een andere
medewerker. De rest van het team
heeft een groot deel van de uren
ingevuld waardoor het tekort in uren
zeer beperkt is gehouden.
Voor de beschikbaarheid buiten
kantooruren wordt een
normvergoeding per inwoner
verstrekt. Er zijn in 2017 drie
meldingen geweest vanuit onze
gemeente.
Er wordt voldaan aan de
prestatieafspraken in de subsidieovereenkomst.

Aanvullende afspraken
-De functionele aansturing van
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal
Team ligt bij de gemeente
(procesregisseurs).
-Medewerkers van Kwadraad zijn bij
Kwadraad in dienst maar zij werken
vanuit de KrimpenWijzer en/of het
KST en presenteren zich ook als
zodanig.

Vanaf 2017 zijn de maatschappelijk
werkers volledig over gegaan op het
gemeentelijk systeem. Kwadraad
zorgt dus voor de afgesproken
gegevensoverdracht naar de
KrimpenWijzer en het Krimpens
Sociaal team.
De medewerkers van Kwadraad
leggen ook huisbezoeken af in naam
van de KrimpenWijzer en het
Krimpens Sociaal Team.
Doordat de medewerkers van
Kwadraad in 2017 ook deel zijn gaan
nemen aan het KST, en in het
bijzonder het basisteam Complexe
Volwassenen Zorg, is er in overleg
met de gemeente geïnvesteerd in het
bijdrage aan het ontwikkelen, het
zorgen voor intensieve samenwerking
en aan het stroomlijnen en oppakken
van nieuwe werkzaamheden.
Project KrimpenWegWijzer
Het Inloopspreekuur
KrimpenWegWijzer is per 1
september 2017 van start gegaan. In
het inloopspreekuur worden inwoners
ondersteund bij praktische vragen
zoals het aanvragen van een uitkering
of het schrijven van een
sollicitatiebrief.

Bijzonderheden

Kwadraad participeert in de
KrimpenWijzer en het Krimpens

De medewerkers van Kwadraad
presenteren zich als medewerkers

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Begroting 2017

Bezuiniging
Post / Budget

Sociaal Team. De prestatie die
Kwadraad hiervoor moet leveren is
“het vormgeven aan de
KrimpenWijzer conform de
beleidsregel “KrimpenWijzer”.
Medewerkers van Kwadraad zijn bij
Kwadraad in dienst maar zij werken
vanuit de KrimpenWijzer en/of het
KST en presenteren zich ook als
zodanig.
De aanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in de
Beleidsregel subsidiëring 2015, 4.8.
“algemeen maatschappelijk werk” en
4.0. “KrimpenWijzer” en 5.0
“Basishulp Krimpens Sociaal Team”.
Maatschappelijk werk € 270.825 en
collectieve voorzieningen Ex AWBZ
(uren KrimpenWijzer) € 17.000.
Te verlenen subsidie Kwadraad
€ 294.939.

N.v.t.
6620101/442485 Subsidies Kwadraad
6620703/442485 Collectieve
Voorzieningen ex AWBZ

Beslissing

Kwadraad een subsidie voor 2017
verlenen van € 294.939. De subsidie
voor het Algemeen Maatschappelijk
Werk (inclusief KrimpenWijzer en
KST) verlenen overeenkomstig de
conceptbeschikking en de
conceptsubsidie-overeenkomst.

van de KrimpenWijzer of het
Krimpens Sociaal Team.

De aanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in het
Beleidskader subsidiëring 2015, 4.8.
“algemeen maatschappelijk werk” en
4.0. “KrimpenWijzer”
De prestaties zijn geleverd zoals
afgesproken in de subsidieovereenkomst. Er is sprake van een
minimale onderproductie.
Geconcludeerd kan worden dat de
afgesproken prestaties meer dan
voldoende geleverd zijn en ook als
voldoende beoordeeld worden.
De vaststelling leidt niet tot
overschrijding van de bij de verlening
genoemde budget (€ 294.939,- en
10.650,-). Kwadraad heeft een
positief saldo van € 4.072, welke in
een egalisatiereserve gestort dient te
worden.
De budgetsubsidie wordt op het
verleende bedrag van € 294.939 en
projectsubsidie van € 10.650
(beschikking 16-10-2017) vastgesteld.
Kwadraad dient een egalisatiereserve
te vormen van het positieve saldo van
€ 4.072.

