Beleidsregels subsidieperiode 2008 tot en met 2010 ter uitvoering van artikel 7,
onder k van de Algemene Subsidieverordening gemeente het Bildt dd. 31-05-2007.
1. Definitie
Onder Algemeen Maatschappelijk Werk wordt verstaan het verbeteren van het
persoonlijk en sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en
hun sociale omgeving en het toe leiden naar en het realiseren van voorzieningen.
2. Doel
Het subsidie is bedoeld voor 145 hulpeenheden in de vorm van:
A. Op de cliënt gerichte hulpverlening
B. Korte contacten van maximaal een uur.
C. Dienstverlening aan derden
D. Signaleringsfunctie
E. Crisishulpverlening
F. Info en advies
G. Concrete dienstverlening
H. Bemiddeling, pleitbezorging en belangenbehartiging
I. Rapportage en advies
J. Procesmatige begeleiding
K. Steun en leun contact
L. Casemanagement
M. Groepswerk
3. Subsidiesoort
Er kan een subsidie worden verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie.
4. subsidierecht
De organisatie dient aantoonbaar op de hoogte te zijn van de lokale situatie en dient deel
te nemen aan diverse lokale netwerken en te participeren in lokale ontwikkelingen
betreffende het maatschappelijk werk.
5. Subsidiehoogte
Voor het uitvoeren van het aanbod is jaarlijks een bedrag beschikbaar van maximaal
€ 102.950,-.Voor de jaren 2009 en 2010 wordt dit bedrag geïndexeerd.
6. Duur
Er kan een subsidie worden verstrekt voor een of meer jaren van dit subsidietijdvak.
7. Index
Over de jaren 2009 en 2010 wordt het indexcijfer van de CAO-Welzijn toegepast op 70
% van het subsidiebedrag.
Op 30 % van het subsidiebedrag wordt het indexpercentage van het gemeentefonds
(prijsmutatie BBP) van het voorgaande jaar toegepast, zoals dat is bekendgemaakt in de
laatste circulaire die in dat betreffende jaar is verschenen.
De uitbetaling van het indexbedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende
jaar.
8. Subsidieplafond
-
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9.Voorwaarden
- Zorgverlening moet vrij toegankelijk mogelijk zijn, zonder verwijzing
- Zorgverlening is desgewenst op levensbeschouwelijke basis
10. Verplichtingen
Inspanning om een gemeentelijk netwerk op te bouwen zodat de
doorverwijzing goed tot stand komt
Verzorging van ten hoogste het aantal beschikbaar gestelde hulpeenheden
Aanbieden van de mogelijkheid dat hulpverlening binnen de
gemeentegrenzen plaatsvindt.
11. Accountantsverklaring
Het beleid hierbij is dat een goedkeurende accountantsverklaring vereist is bij een
subsidiebedrag vanaf € 50.000,- .
12. Nadere eisen
Het college kan in de beschikking nadere eisen stellen.
13. Relevante wetgeving
Op dit beleidsveld zijn van toepassing de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene
Subsidieverordening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
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