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Aanleiding
Wij hebben 22 januari besloten over het subsidieverzoek van O3 voor de inzet van Alles voor Mekaar.
Met deze brief informeren wij u over het besluit vooruitlopend op de eerste bestuursrapportage 2019.
Informatie
Feitelijke informatie
In 2018 is aan ‘Stichting Alles voor Mekaar’ een subsidie van € 5.000 verleend uit het Innovatiebudget
Sociaal domein en inwonersinitiatieven. Alles voor Mekaar is een beweging die zich er op richt om
mensen actief te krijgen in het ondersteunen van eigen buren. Daarmee wordt eenzaamheid
voorkomen/bestreden en mensen kunnen langer thuis en in de eigen buurt blijven wonen met zo min
mogelijk professionele hulp.
O3 is gevraagd om als opdrachtgever voor Alles voor Mekaar te fungeren en daarmee de
samenwerking in het sociaal domein met de uitvoerende professionele organisaties en Stichting Alles
voor Mekaar goed te borgen
O3 vraagt een financiële bijdrage van € 75.000 met de kanttekening dat de inzet van Alles voor
Mekaar daarmee voor het eerste halfjaar 2019 gegarandeerd wordt. De begroting 2019 van Alles voor
Mekaar beloopt in totaal € 195.507. Door O3 wordt dan ook aangegeven dat voortzetting na het eerste
halfjaar afhankelijk is van cofinanciering voor de overige kosten door derden.
Afweging
Wij hebben besloten om voor het eerste halfjaar 2019 een subsidie van € 50.000 te verlenen aan O3
voor de doorontwikkeling van Alles voor Mekaar. Voor het tweede halfjaar 2019 wordt nog een
subsidie van € 25.000 verleend onder de voorwaarde dat:
 Alles voor Mekaar voor 1 juli 2019 de cofinanciering rond heeft om de activiteiten tot eind
2019 te kunnen voortzetten;
 Alles voor Mekaar met haar evaluatie kan laten zien dat de geformuleerde doelen worden
bereikt.
Inzet van middelen
Voor de subsidie van € 50.000 voor het eerste halfjaar van 2019 en de eventuele subsidie van
€ 25.000 voor het tweede halfjaar zijn geen middelen opgenomen in de vastgestelde begroting 2019.
Zodoende zal dit leiden tot een overschrijding binnen het programma sociaal domein.
Overschrijdingen binnen het sociaal domein worden achteraf ten laste van de reserve sociaal domein
gebracht. De overschrijding zal in de eerste bestuursrapportage 2019 worden verwerkt.
Voor het gehele voorstel verwijzen we naar de integrale tekst van het besluit.

