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Geacht College,
Op 6 november heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
(SWVO) het aanvullend subsidieverzoek 2019 ontvangen van de Stichting Maatschappelijk Werk en
Welzijn (SMWO). SWVO is namens de gemeentebesturen van Borsele, Goes, Kapelle, NoordBeveland en Reimerswaal opdrachtgever voor SMWO voor de uitvoering van maatschappelijk werk in
deze gemeenten.
Het aanvullend subsidieverzoek heeft betrekking op het casemanagement bij complexe gezinssituaties. In de werktoedeling van SMWO is dit casemanagement C: casemanagement in
gezinssituaties waar sprake is van veiligheidsrisico’s voor het kind, maar waar de ouders nog wel
bereid zijn om mee te werken. Op verzoek van de gemeentelijke toegangen wordt SMWO
(als voorliggende voorziening) vaak gevraagd om het casemanagement in deze casuïstiek op te
pakken. Deze functie is op dit moment echter niet geborgd bij SMWO (voor 2015 was dit een functie
bij BJZ). Het ontbreekt SMWO aan voldoende expertise en financiële middelen om hierin adequaat te
faciliteren. In het aanvullend subsidieverzoek zijn de financiële gevolgen uitgewerkt, waarbij SMWO
optimaal gebruik heeft gemaakt van haar eigen positief resultaat en efficiencyvoordelen.
Het bestuur SWVO heeft het aanvullend subsidieverzoek SMWO 2019 op 12 december behandeld.
Op basis van de beschikbare informatie stelt het bestuur van SWVO u voor akkoord te gaan met:
het advies om casemanagement in het vrijwillig kader (in de werktoedeling tot en met
niveau C) als functie bij SMWO te beleggen
het aanvullende subsidieverzoek 2019.
Overwegingen van het bestuur om het verzoek met een positief advies voor te leggen is dat hiermee
de transformatie richting het voorliggende veld wordt bewerkstelligd. Casemanagement op niveau C
past goed in het voorliggend veld. Hierdoor kan worden voorkomen dat gezinnen met zwaardere,
geïndiceerde jeugdhulp te maken krijgen.
Dit betekent een investering in het voorliggende veld. Het bestuur had dan ook haar bedenkingen.
Deze hebben onder meer betrekking op de extra inzet van SMWO door de wachtlijsten die in de
geïndiceerde jeugdhulp zijn ontstaan (waardoor overbruggingszorg moet worden geleverd).
Daarnaast zal de daadwerkelijk financiering aan SMWO gefaseerd worden ingevoerd, op basis van
inzet. Een goede monitoring is daarvoor nodig, op gemeentelijk niveau.
De gemeente Goes had een afwijkend standpunt (stemt op dit moment nog niet in) en zal op korte
termijn een extra overleg met SMWO hebben. Van de uitkomst hiervan zullen wij u informeren.
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Het besluitvormingsproces:
SWVO vraagt uw College een besluit te nemen en dit besluit zo spoedig mogelijk terug te
koppelen aan het bestuur van SWVO.
In het bestuur SWVO d.d. 6 februari worden de (voorlopige) standpunten gedeeld.
Op basis van uw reactie zal het bestuur in de bestuursvergadering van 10 april 2019 a.s.
definitief besluiten omtrent het subsidieverzoek en de (eventuele) wijziging verwerken via een
begrotingswijziging 2019.
Ter informatie is bijgevoegd het bestuursvoorstel. In dit document staat de onderbouwing van het
aanvullende subsidieverzoek. Tevens is uitgewerkt wat per gemeente de financiële consequenties
zijn van het hogere subsidieverzoek.
Eveneens is bijgevoegd een extra factsheet van SMWO waarin kort uitleg wordt gegeven over de
achtergronden van het aanvullende subsidieverzoek van SMWO.
Uw reactie verwachten wij graag vóór 5 april 2019.
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