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VAN SUBSIDIE NAAR PROJECTOVEREENKOMST EN -VERGOEDING
In het veld van de maatschappelijke ondersteuning gaat in Langedijk jaarlijks € 2,8 miljoen subsidie
om. Exclusief sport is dat € 1,5 miljoen. Wij pleiten er voor deze subsidies om te zetten in vergoedingen voor duidelijk omschreven projecten met daarbij afgesproken prestaties.
Subsidie is, volgens Wikipedia, ‘’een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een
activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt’’. Eén van de grote aanbieders van maatschappelijke zorg in Langedijk, Wonen Plus Welzijn, schrijft op haar site ‘’Wonen Plus
Welzijn biedt ondersteuning aan mensen om hen zo lang mogelijk en volwaardig mee te kunnen laten draaien in de samenleving’’. Hier is, naast een psychisch belang, wel degelijk ook sprake van een
economisch belang. Opname in een zorginstelling kost € 60.000 per jaar. Reden genoeg om niet meer
van subsidie maar van projectvergoeding te spreken. Maar veel belangrijker, de dienstverleners willen dat zelf ook graag.
Wie zijn die dienstverleners in de Maatschappelijke Ondersteuning?
Wij hebben gesprekken gevoerd met de grootste aanbieders van een divers palet van diensten in het
maatschappelijk veld, De Weering en Wonen Plus Welzijn (WPW). Beide stichtingen zijn een groot
voorstander van het omzetten van subsidies voor globale werkzaamheden in vergoedingen voor projecten, beperkt qua omvang en tijdsduur, en gekoppeld aan concrete prestatieafspraken. Het zijn
sobere, goed geleide ‘’ondernemingen’’ met een kleine overhead die door heel Noord-Holland duizenden vrijwilligers aansturen. In Langedijk stuurt WPW bijvoorbeeld 300 vrijwilligers aan en bereikt
hiermee ca. 1500 inwoners. Zowel De Weering als WPW hebben ons voorbeeldig geïnformeerd over
hun financiën; balans, V&W en loonsom geven ons geen enkele aanleiding tot nader onderzoek.
Zij richten zich op de, zoals zij zelf zeggen, 0-de lijn zorg, erop gericht de mensen zoveel mogelijk zelfstandig te houden, van jong tot oud. WPW neemt per 1 januari 2014 de werkzaamheden van Kern8
(jeugdzorg) over, waardoor een eerste belangrijke besparing wordt gerealiseerd. In 2014 zullen deze
twee stichtingen naar schatting totaal € 700.000 ontvangen. Dit geld is absoluut goed besteed, en wij
pleiten er dan ook voor alle maatschappelijke dienstverlening op deze twee stichtingen te concentreren. Er is nog een tiental kleine aanbieders in ons dorp werkzaam tegen een vergoeding van totaal
ruim € 100.000. Niet alleen kan dit waarschijnlijk efficiënter, maar er kan vooral een grote besparing
in de onzichtbare interne kosten van het gemeentehuis worden gerealiseerd.
De stand van zaken
Op dinsdag 17 december staat de notitie ‘Langedijker Kracht’’ op de raadsagenda. Wij hebben deze
meegestuurd met onze nieuwsbrief nr. 17. De raad wordt verzocht op 17 december in te stemmen
met de inhoud van deze notitie. Het gaat dus niet om de hoogte van de subsidies, het gaat om de
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kaders en doelstellingen. Hoewel de notitie een aanzet geeft tot een discussie over het ‘’waarom,
hoeveel, aan wie en wat is de tegenprestatie’’ van subsidies, wat wij als positief beoordelen, hebben
wij er toch wel wat over op te merken. Het is taalkundig weer niet hoogstaand, veel onbegrijpelijke
zinnen, vaag, voor velerlei uitleg vatbaar. Een financiële paragraaf ontbreekt, terwijl wij vinden dat
de lasten van subsidies nooit hoger mogen zijn dan de som van de materiële en immateriële opbrengsten. Dat hoort onderdeel te zijn van de toetsingscriteria. Commerciële organisaties worden
uitgesloten van subsidie; maar wat nou als die tegen lage kosten een grote bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen kunnen leveren? En zijn stichtingen een garantie voor een
doelmatige besteding van ons geld? Stichting Vestia, Stichting Amarantis, Stichting Islamitische Scholen Helmond, Stichting Laurentius bijvoorbeeld? Wij hebben dus gevraagd dit punt te laten vallen.
Wij hebben ons advies aan de raad deze keer in een heuse motie verwerkt. En omdat wij geen echte
moties kunnen indienen hebben wij het een E-MOTIE genoemd. Maar onze bedoeling is heel serieus
en concreet: wij vinden dat het tijd is voor een herziening van het subsidiebeleid, en wij vinden ook
dat de burgers van Langedijk, die het geld voor de € 7,2 miljoen subsidie verstrekken, moeten kunnen meepraten over de maatschappelijke inrichting van ons dorp en een vinger in de pap moeten
hebben als het gaat om de besteding van ons geld. Daarom hebben wij ook in ons één na laatste
punt van de motie voorgesteld ’’Aan de toekenning van subsidie gaat een financiële en kwantitatieve
toetsing door de Burgerrekenkamer Langedijk namens de burgers van Langedijk vooraf’’.
Wij vragen je de E-MOTIE van De Burgerrekenkamer Langedijk te ondersteunen
Net zoals in de gemeenteraad vragen wij je stem over deze E-MOTIE uit te brengen. Laat de raad
weten dat het financiële beleid je niet alleen ter harte gaat, maar dat je ook echt een vinger in de pap
wilt. Er is inmiddels genoeg geld verdwenen.

