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Onderwerp

Voornemen tot lager vaststellen subsidie Buurtwerkkamers Zuidoost 2020 - 2020

Ons kenmerk

Geacht bestuur,
U hebt een subsidie verleend gekregen van € 250.701,00 voor 2020 voor Buurtwerkkamers Zuidoost
2020. Nadat u de activiteiten hebt uitgevoerd beoordelen wij deze en stellen dan de subsidie vast. In
deze brief leest u op welk bedrag wij de subsidie willen vaststellen.
Voornemen tot lager vaststellen subsidie
Wij hebben op 20 juli 2021 uw volledige aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording) ontvangen.
Wij hebben deze beoordeeld en hebben het voornemen om uw subsidie vast te stellen op
€ 233.869,00.
Wij willen uw subsidie als volgt vaststellen:
Activiteiten
Verleend bedrag
Zelfbeheer van buurtwerkkamers door kwetsbare bewoners in de eigen buurt.
Casa Jeppie Makandra
€ 63.567,00
Buurtwerkkamer Multibron
€ 73.567,00
Buurtwerkkamer De Handreiking
€ 53.567,00

Vastgesteld bedrag
€ 57.608,00
€ 68.670,00
€ 47.591,00

Subtotaal 3 buurtwerkkamers

€ 190.701,00

€ 173.869,00

4de Buurtwerkkamer Samen Sterk

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 250.701,00

€ 233.869,00

Totaal

Waarom dit voorgenomen besluit?
Uit uw verantwoording blijkt dat er subsidie verleend voor andere buurtwerkkamer(s) is gebruikt
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voor de vierde buurtwerkkamer Samen Sterk. Deze overheveling heeft helaas plaatsgevonden
zonder overleg met de subsidieverstrekker. Er was € 190.701,00 verleend voor de drie andere
buurtwerkkamers en € 60.000,00 voor de vierde buurtwerkkamer. Zo was de aanvullende verlening
€ 30.000 van 2 november 2020 specifiek bestemd als extra afbouwsubsidie voor het tweede halfjaar
van de vierde buurtwerkkamer. Overigens had u ook – zonder overleg - bij het vertrek uit deze vierde
buurtwerkkamer het meubilair verwijderd, terwijl we u hadden laten weten dat de ruimte als sociale
ontmoetingsruimte beschikbaar zou blijven voor buurtbewoners. De verplichting bij deze subsidie
was dat u dit afbouwtraject in nauw overleg met uw behandelend ambtenaar zou laten plaatsvinden.
Wijzigt er tijdens het jaar iets waardoor de uitvoering niet kan verlopen zoals is afgesproken, dan had
u dit direct door moeten geven aan de subsidievertrekker (zoals staat vermeld in de verleningsbrief).
Bij het vaststellen van uw subsidie kijken we naar de werkelijke geleverde prestaties. De
prestatieafspraken zijn voor 2020 niet – zoals dat hoort - op basis van aantallen activiteiten maar op
basis van aantallen unieke deelnemers per activiteiten-categorie per buurtwerkkamer. In de
verleningsbeschikking van 21 januari 2020 staan de volgende prestaties (zie onderstaande tabel). Dit
is bij de vierde buurtwerkkamer verdubbeld vanwege de herziene verlening van 2 november 2020
ten behoeve van het tweede halfjaar.
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de prestaties uitgesplitst naar de verschillende
onderdelen (activiteiten-categorieën). U ziet per onderdeel de afgesproken (tussen haakjes) en
geleverde prestatie. De gerealiseerde aantallen komen uit uw jaarrapportage 1 april 2021 en bij
enkelen staan hogere aantallen (na de schuine streep) uit uw aanvullende informatie 9 oktober 2021.
Activiteiten-categorie /
bereik unieke personen

Casa Jeppie
Makandra

Multibron

De Handreiking

Samen Sterk (incl de

Sociale ontmoeting en
verbinding
Klussen

[350] 405 / 446

[350] 410 / 451

[250] 390 / 429

[220] 510 / 561

[125] 51

[150] 159

[75] 89 / 211

[40] 43

Computervaardigheden

[50] 44

[50] 16

[50] 42

[40] 38

Taalverwerving Nederlands
Formulieren

[50] 41

[50] 5

[50] 16 / 32

[40] 117

[250] 345

[200] 360

[150] 145

[140] 450

Schuldhulptoeleiding en
budgetadvies
Toeleiding naar
werk/opleiding
Doorverwezen vanuit WPI

[70] 175

[40] 65

[40] 22

[36] 190

[5] 8

[5] 12

[5] 38

[4] 12

23

12

7

34

Totaal aantal gebruikers

495

440

430

620

half jaar verlenging)
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Aantal vrijwilligers

32

28

19

30

Actieve groepen

17

16

17

18

Meerdere afgesproken prestaties zijn niet behaald, zoals bijvoorbeeld klussen bij Casa Jeppie
Makandra, computer- en taalvaardigheden bij Multibron en bij schulphulptoeleiding bij de
Handreiking. Prestatieafspraken kunnen niet – zonder overleg met de subsidieverstrekker gecompenseerd worden door hetgeen gerealiseerd is bij andere activiteiten-categorieën of dezelfde
activiteiten-categorie in andere buurtwerkkamers (waaronder de vierde). Compensatie is alleen
mogelijk als hiervoor vooraf afspraken waren gemaakt.
We zijn voornemens uw subsidie lager vast te stellen, op basis van artikel 4:46 lid 2 Awb lid a en b,
omdat uit uw verantwoording blijkt dat aan de prestatieafspraken waarvoor subsidie is verleend niet
geheel is voldaan. In bovenstaande tabel is duidelijk waar de prestaties lager zijn dan de
prestatieafspraak.
Vanwege de corona-pandemie heeft het college besloten om coulant te zijn als prestaties niet
behaald zijn. Deze coulance geldt echter niet als er sprake is van een positief exploitatieresultaat. Uit
uw verantwoording blijkt dat de gerealiseerde kosten van de uitgevoerde activiteiten voor de drie
buurtwerkkamers Casa Jeppie Macandra, De Handreiking en Multibron € 173.869,00 zijn. Voor de
buurtwerkkamer Samen Sterk is aan u – inclusief de aanvulling van € 30.000,00 - maximaal € 60.000
verleend. U hebt bij deze laatste een bedrag van € 71.412,00 gerealiseerd. Maar - zoals hierboven
toegelicht - kunt u niet meer subsidie ontvangen dan het maximumbedrag dat aan u is verleend voor
deze buurtwerkkamer. Daarom willen wij de subsidie op het bedrag € 233.869 vaststellen.
Wij hebben uw subsidiebedrag vastgesteld op grond van:
- Verleningsbeschikking en herziene verleningsbeschikking
- uw aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording)
- aangevulde informatie.
Financiële afwikkeling
U hebt totaal een bedrag van € 250.701,00 als voorschot ontvangen. Het bedrag aan subsidie dat we
willen vaststellen is lager dan het bedrag dat u al hebt ontvangen.
Dat zou betekenen dat u € 16.832,00 moet terugbetalen. U hoeft het bedrag nu nog niet terug te
betalen. Dat hoeft pas nadat wij een definitief besluit hebben genomen. U krijgt hierover nog een
brief.
Uw reactie
Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u daarop reageren (zienswijze). Dat
betekent dat u ons laat weten waarom u het niet met dit voorgenomen besluit eens bent. U kunt uw
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zienswijze indienen via uw Online subsidieoverzicht, per e-mail, post of mondeling. De
contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.
Deze zienswijze moet binnen 14 dagen na de datum bovenaan deze brief bij ons binnen zijn. Als wij
uw zienswijze hebben beoordeeld nemen wij een definitief besluit. Als u geen zienswijze indient,
ontvangt u op basis van dit voornemen een definitief besluit.
Regelgeving
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:
· Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
· Algemene wet bestuursrecht.
· Subsidieregeling sociale basis.
Vragen?
Bel dan met Jet van Rijswijk op telefoonnummer020 25 34813. Of mail naar
J.van.Rijswijk@amsterdam.nl.
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Dit besluit is digitaal ondertekend.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost,
namens hen,

Met vriendelijke groet,

Pilar Torres Barrera, stadsdeelsecretaris, stadsdeel Zuidoost.

358a733f-d74b-446d-8774-c35684e55062

Datum besluit: 02-11-2021

