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Onderwerp
Besluit op bezwaar Stichting VluchtelingenWerk.
Besluit
1. Het stopzetten van de samenwerking met VluchtelingenWerk vanaf
1 januari 2017, met uitzondering van de volgende overgangsregeling:
a. VluchtelingenWerk rondt de kortlopende trajecten (coaching
vestiging), die zullen aflopen vóór 1 april 2016, zelf (met haar
medewerkers en vrijwilligers) zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 31
maart 2017 af;
b. VluchtelingenWerk draagt de langer lopende trajecten
(maatschappelijke begeleiding van statushouders en
gezinshereniging), die niet zullen aflopen vóór 1 april 2016, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk op 31 januari 2017 over aan Participe;
c.

In verband met de activiteiten onder a en gezinshereniging onder b is
de gemeente aan VluchtelingenWerk niets meer verschuldigd,
aangezien de subsidie voor deze trajecten al is vooruitbetaald; voor
zover nog sprake zal (moeten) zijn van subsidievaststelling, zal de
gemeente de subsidie vaststellen conform verlening voor 2016;

d. In verband met de activiteit maatschappelijke begeleiding onder b
geldt dat de gemeente voor alle trajecten die zijn gestart in 2016 de
vergoeding van het COA ad EUR 1.000,- per traject aan
VluchtelingenWerk zal doorbetalen (voor zover dit nog niet reeds
gebeurd is);
e. De gemeente draagt in haar verhouding met Participe eventuele
kosten van het vervolg van de langlopende trajecten na datum
overdracht; zij vordert terzake niets (terug) van VluchtelingenWerk+
2. In te stemmen met een warme overdracht tussen VluchtelingenWerk
en Participe door medewerkers onderling, waarbij de dossiers door
VluchtelingenWerk aan de cliënt zelf zullen worden overhandigd;
3. De aanvraag voor subsidie voor 2017 van VluchtelingenWerk af te
wijzen;
4. De bezwaren tegen het besluit tot subsidieverlening aan Participe
voor de jaren 2016 en 2017 ongegrond te verklaren;
5. Met een bedrag van EUR 5.000,- bij te dragen aan de kosten van
VluchtelingenWerk in verband met procedures en juridische bijstand
(inclusief griffierechten, aanspraken op een vergoeding ex. art. 7:15
Awb etc.);
6. Het bedrag van de subsidie over 2016 voor VluchtelingenWerk voor
extra activiteiten te verhogen met EUR 15.000,- (vijftien duizend
EURO), die in dit geval nodig zijn gebleken als gevolg van het besluit
dat de Stichting Participe vanaf 1 januari 2017 de subsidie zal
ontvangen.
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