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Aanleiding
Doesgoor heeft een evaluatie gemaakt van de pilot
Doesgoor en in hetzelfde document een subsidieaanvraag voor 2018 e.v. opgenomen.
Op 11 juli 2017 heeft de gemeenteraad een amendement ‘voortzetting ondersteuning Doesgoor’ vastgesteld met het voorstel (nr. 20) een bedrag van
€ 70.000,-- voor Doesgoor op te nemen in de kadernota 2018.

Inhoudelijke boodschap
Doesgoor voldoet aan de criteria van een wijkvoorziening (zie bijlage). Doesgoor organiseert activiteiten
voor en met inwoners uit de wijk, die laagdrempelig
zijn en tegemoet komen aan behoeften van inwoners.
In de afgelopen 2-jarige pilot periode heeft Doesgoor
een enorme groei doorgemaakt. De kracht van
Doesgoor is dat iedereen welkom is, jong en oud, al
dan niet met een beperking.
Doesgoor heeft een bedrag van € 270.000,-gevraagd. Om een aantal redenen is dit bedrag
teruggebracht tot € 70.000,-- .
Deze redenen zijn de volgende:
1. € 70.000,-- komt overeen met het bedrag dat de
raad heeft voorgesteld in het amendement op
11 juli 2017;
2. hieruit kan professionele coördinatie worden
bekostigd (1 FTE kost € 65.000,--) en er is nog
ruimte voor activiteitengeld en huisvestingskosten;
daarnaast kan Doesgoor gebruik blijven maken
van de huidige coördinatie-uren van buurtsportcoaches. Voorbeelden elders laten zien dat met
28 uren coördinatie en veel vrijwilligers, veel
activiteiten kunnen worden uitgevoerd;

3. Voor het bekostigen van (nieuwe) activiteiten kan
Doesgoor zoeken naar andere financieringsbronnen of andere vormen van begeleiding en
samenwerking. B.v. participatietrajecten bij UWV,
ondernemers of gemeente; of incidentele
subsidies voor eenmalige activiteiten;
4. Indien tegemoet gekomen wordt aan het door
Doesgoor gevraagde bedrag van € 270.000,-realiseren we een nieuwe professionele welzijnsorganisatie. Dit staat haaks op het stimuleren van
initiatieven uit de samenleving en op onze visie
‘niet zorgen voor, maar zorgen dat’;
5. De hoogte van het subsidiebedrag dient in
verhouding te staan tot de subsidies die andere
organisaties ontvangen voor het organiseren van
vergelijkbare activiteiten, b.v. Rode Kruis.
6. Indien ook andere kernen met een vergelijkbaar
kostenplaatje komen, zou dat een groot beslag
leggen op het welzijnssubsidiebudget.

Conclusie
Doesgoor organiseert voor en met inwoners
activiteiten die tegemoet komen aan behoeften van
inwoners. Deze manier van werken past binnen de
transformatie die wij met elkaar doormaken en
verdient voortzetting.
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In de begroting is een innovatiebudget beschikbaar.
Hieruit kan de subsidie voor Doesgoor worden
bekostigd: FCL 66701000, stelpost ECL 0.2000.
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