Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax
(024) 323 59 92
E-mail
gemeente@nijmegen.nl

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Datum

Ons kenmerk

Contactpersoon

7 februari 2017

MO10/17.0000844

Henk Peereboom

Onderwerp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

Subsidieverlening W4 2017 en
samenwerking SWT

(024) 3299216

Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over de subsidieverlening aan de W4 voor het jaar 2017 en de
doorontwikkeling van de samenwerking met de vier welzijnsorganisaties, die zich omvormen tot
twee fusieorganisaties: Swon-NIM en Tandem-Het Inter-Lokaal.
Swon het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk zijn eind december gefuseerd tot een
e
nieuwe stichting Swon-NIM, die zich voornamelijk richt op het 1 lijns welzijnswerk met de focus
op het oplossen van problemen. Tandem Welzijn en Het Inter-Lokaal gaan in april a.s. fuseren tot
e
één welzijnsorganisatie Tandem-Het Inter-Lokaal, die zich voornamelijk richt op 0 lijns
welzijnswerk met een focus op activering, kansen en mogelijkheden.
In de Raamovereenkomst Basisinfrastructuur Welzijn 2014-2017 hebben wij afspraken gemaakt
over de samenwerking met de W4. Doelstelling van de samenwerking is het realiseren van een
efficiënte en doelmatige basisstructuur voor het welzijnsdomein, waarin ook de toegang tot
ondersteuning en hulp is georganiseerd. In een afzonderlijk raadsvoorstel - tegelijkertijd met deze
brief- stellen wij u voor de voortgezette Raamovereenkomst Basisinfrastructuur Welzijn 20172020 vast te stellen. In het raadsvoorstel geven wij een toelichting op deze raamovereenkomst en
de bijbehorende vernieuwingsagenda. Op basis van de resultaten van de afgelopen periode
hebben wij vertrouwen in een voorzetting van de samenwerking en verwachten wij dat met het
vormgeven van de twee fusieorganisaties de partijen goed voorbereid zijn om gezamenlijk een
meer geïntegreerde, gebiedsgerichte uitvoering te realiseren in nauwe samenwerking met overige
e
e
e
partners in de 0 , 1 en 2 lijn.
Offerte W4 naar W2
Wij hebben voor 2017 een geactualiseerde gezamenlijke subsidieaanvraag ontvangen van de W4
e
waarin de indeling van de producten en activiteiten zijn gebaseerd op de tweedeling 0 lijn met
e
meer collectieve activiteiten en 1 lijn welzijnswerk gericht op individuele ondersteuning.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de afzonderlijke subsidieverlening voor de
cliëntondersteuning aan MEE vervallen. Wij hebben u in juni vorig jaar geïnformeerd over de
overgang van de cliëntondersteuners van MEE Gelderse Poort naar NIM Maatschappelijk werk.
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Met als consequentie dat de subsidie voor de cliëntondersteuning voor 2017 is toegevoegd aan
de subsidie voor stichting Swon-NIM.
Uitgangspunt voor de subsidie 2017 is een voortzetting van de subsidie van 2016. Voor 2017
hebben de W4 aanvullende deeloffertes uitgebracht over: Jongerenwerk, Jeugd en Opvoeden en
Diversiteit.
Jongerenwerk
Voor het jaar 2017 hebben we een traject uitgezet om de opdracht voor jongerenwerk aan te
scherpen. In 2018 vindt een omzetting naar outcome- en wijkgerichte opdrachtverlening plaats.
Voor het jongerenwerk richten we ons op het vinden, binden, en doorgeleiden van twee
doelgroepen:
a. preventieve activiteiten voor jongeren zonder problemen in aansluiting op regulier aanbod van
school, culturele activiteiten en sportverenigingen. (lichtere focus);
b. core business voor het jongerenwerk is de groep kwetsbare jongeren (zware focus).
Jeugd en Opvoeden
Wij verwachten van de welzijnspartners een laagdrempelig aanbod dat wijk- en vraaggericht
wordt ingezet. De inzet van preventieve ondersteuning op school en in de wijk vindt plaats in
nauwe samenwerking met andere aanbieders in de wijk. Speciale aandacht gaat uit naar
opvoedondersteuning voor migrantenouders. Voor deze ondersteuning van deze doelgroep
stellen we in 2017 € 50.000 extra beschikbaar, onder voorwaarde dat in het eerste kwartaal een
afgestemd activiteitenplan (van W4, GGD en gemeente) wordt opgeleverd.
Op basis van onlangs vastgesteld beleidskader 0-12 jaar (Onderwijs) zullen we in het eerste half
jaar van 2017 samen met de W4 keuzes maken over van de invulling van het activiteitenaanbod
op de diverse brede scholen en afspraken maken over de subsidie voor de Brede scholen.
Diversiteit
De W4 geven in 2017 uitvoering aan hun gezamenlijke diversiteitsplan dat in 2016 is opgesteld.
In de subsidieaanvraag worden de activiteiten en aandachtspunten voor 2017 benoemd. Wij
stellen voor 2017 eenmalig € 120.000 beschikbaar voor scholing in cultuursensitief handelen,
uitbreiding formatie interculturele expertise en voor Veilige Haven voor allochtone lhbt’s.
Community building
Naast de beleidsintensivering op de domeinen Jeugd en Diversiteit verlenen we in 2017 extra
subsidie op het onderdeel community building: voor de doorontwikkeling naar het wijkgericht
opbouwwerk (€ 85.000) en voor het stedelijk opbouwwerk voor de ondersteuning van allochtone
zelforganisaties (€ 47.000). In 2017 gaan we samen met alle de partners in de wijk opnieuw
kijken naar onze visie op community building. Dit is onderdeel van de vernieuwingsagenda die we
met de W2 in de meerjarige raamovereenkomst vastleggen.
Sociale Wijkteams en Stips
De subsidie voor de exploitatie van de Sociale Wijkteams, Stips en I&A-lijn maakt integraal
onderdeel uit van subsidieverlening voor de basisinfrastructuur. De vaste bijdrage van de
gemeente aan de exploitatie van de sociale wijkteams bedraagt € 325.000, daarnaast verlenen
wij een extra subsidie van € 264.000 in verband met een aantal knelpunten: frictiekosten sociale
wijkteams, leiding geven en ondersteuning in de sociale wijkteams; de Coördinatie Stip Noord en
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Centrum; en een bijdrage aan de exploitatie van de Stips in verband met de uitvoering van de
motie “Een kopje Koffie”.
In verband met de gerezen knelpunten in de operationele uitvoering van het sociale wijkteams,
Stip en I&A-lijn hebben wij al in 2016 besloten extra subsidie te verlenen voor 2016 en 2017 om
de formatie vooralsnog tijdelijk uit te breiden. NIM Maatschappelijk werk en Het Inter-lokaal
ontvangen hiervoor extra subsidie, respectievelijk € 1.256.785 en € 248.773, voor het jaar 2017.
Wij komen in de Zomernota met voorstellen over de structurele invulling en financiering van de
Sociale Wijkteams en Stips.
Budgetsubsidie 2017
e
De subsidie 2017 bedraagt in totaal € 13,9 miljoen. Ten behoeve van de 0 lijn verlenen we aan
Tandem Welzijn een budgetsubsidie van € 4.663.718 en Het Inter-lokaal € 1.551.816. Voor het
e
1 lijns welzijnswerk verlenen wij aan de nieuwe stichting Swon-NIM € 7.739.0787.
Deze subsidies komen voor het overgrote deel ten laste van het programma Zorg & Welzijn:
producten Welzijn, Diversiteit, Maatschappelijke opvang en Jeugd. De subsidie aan Tandem komt
voor een bedrag van € 180.315 ten laste van het programma Onderwijs, product Stimuleren
Ontwikkelingskansen. Daarnaast draagt het programma Wijkontwikkeling € 42.500 bij aan de
versterking van het opbouwwerk.
Samenwerkingsovereenkomst
Voor de samenwerking in de Sociale Wijkteams hebben wij in 2015 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de deelnemende partijen over de taken, functies en werkwijze. Een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst is in voorbereiding.
De taken binnen de Sociale Wijkteams worden uitgevoerd is samenwerking met de partners in de
wijk als de Stip en overige vindplaatsen (bijv. huisarts, school en woningcorporaties) en het
ambulante team van zorgaanbieders. Met de overgang van het personeel van MEE Gelderse
Poort naar NIM en de fusie tussen Swon en NIM is er nog slechts sprake van twee
samenwerkingspartijen: de gemeente Nijmegen afdeling Zorg en de stichting Swon-NIM. Hiermee
wordt een flinke stap gezet in de eenduidigheid en slagvaardigheid van de aansturing van de
sociale wijkteams.

Met vriendelijke groet,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

mr. drs. A.H. van Hout
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