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Extra subsidieverzoek 2012 van Traverse 

Steenbergen; 1 mei 2012 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Traverse heeft een verzoek gedaan in aanmerking te komen voor een extra subsidie in 2012 voor het 
minimaliseren van de wachtlijst. Het subsidieverzoek gaat uit van € 39.628,- wat benodigd is om de 
ontstane wachtlijst aan te pakken waarbij ingestoken wordt op twee problematieken te weten schulden en 
huiselijk geweld. 

2. Achtergrond 
In november 2010 heeft de raad besloten tot het verlenen van een extra subsidie van één jaar aan 
Traverse voor het wegwerken van de wachtlijst waarbij was aangegeven dat na één jaar de mogelijkheid 
tot het verlenen van nogmaals een extra subsidie zou worden bekeken. 

In mei 2011 heeft Traverse wederom een verzoek ingediend voor een extra subsidie. Op dat moment was 
de wachtlijst weggewerkt en gaf Traverse aan de extra middelen nodig te hebben voor het goed 
implementeren van de nieuwe werkwijze oplossingsgericht werken. Het college heeft op dat besloten het 
subsidieverzoek af te wijzen omdat het invoeren van nieuwe werkwijze binnen de reguliere begroting van 
een instelling opgevangen dient te worden. Eind 2011 heeft Traverse vervolgens nogmaals verzocht om 
een extra subsidie. Op dat moment was er wederom een wachtlijst ontstaan. Aan Traverse is vervolgens 
gevraagd om in beeld te brengen wat een traject hulpverlening kost zodat gesubsidieerd kan worden op 
basis van een aantal trajecten. Deze informatie is begin maart ontvangen. 

3. Overwegingen 
Traverse vraagt om een extra subsidie voor het wegwerken van de wachtlijst. De informatie die van 
Traverse is ontvangen laat duidelijk zien dat er een forse wachtlijst is. In gesprekken met Traverse is 
vervolgens gevraagd wat de problematieken zijn die mogelijk een crisis tot gevolg hebben. Het betreft dan 
met name schuldenproblematiek en huiselijk geweld. Voor schuldenproblematiek leidt elke maand dat 
later gestart wordt de hulpverlening tot een grotere schuld en daarmee groter probleem tot uiteindelijk 
huisuitzetting volgt. Bij huiselijk geweld dient de spiraal van geweld binnen een gezin beëindigd te 
worden. 
Traverse heeft vervolgens voor beide problematieken het traject in beeld gebracht dat doorlopen wordt en 
de middelen die daarmee gemoeid zijn. Tevens is de wachtlijst gescreend op deze problematiek. 

Dit leidt tot een subsidieaanvraag van € 39,628,00 waarvoor 39 trajecten schuldhulpverlening (ad € 
982,50) en 2 trajecten huiselijk geweld (ad € 655,00) worden ingekocht. Met het inkopen van deze 
trajecten wordt de extra ingekochte hulpverlening gericht ingezet bij problematiek die tot crisis kunnen 
leiden. 

Ter inzage ligt: 



Toekomstige inzet Traverse 
Met Traverse zijn momenteel gesprekken gaande over haar dienstverlening waarbij de gedachte is dat 
activiteiten waarvoor commerciële partijen aanwezig zijn, niet langer door Traverse uitgevoerd gaan 
worden. Traverse fungeert dan als verwijzer. Deze gesprekken dienen ertoe te leiden dat Traverse in 
2013 activiteiten aanbiedt die laagdrempelig aangeboden dienen te blijven en niet door andere partijen 
aangeboden worden. Hiermee realiseert Traverse in 2013 de laatste fase van de bezuinigingsopdracht 
van € 75,000,00 en is zij toekomstbestendig geworden. 

Door het activiteitenaanbod goed door te nemen bepaalt Traverse in samenspraak met de gemeente 
waar haar core-business ligt. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van het algemeen 
maatschappelijk werk waarbij wel kaders gesteld mogen worden welke activiteiten door de markt dan wel 
gesubsidieerd aangeboden kunnen worden. Het algemeen maatschappelijk werk dient wel laagdrempelig 
en toegankelijk te zijn voor iedere burger. 

4. Middelen 
Een eenmalige subsidie van € 39,628,00 uit de post algemene reserve ter beschikking stellen aan 
Traverse voor 2012. 

5. Risico's 
Indien geen extra subsidie wordt verstrekt betekent dit voor inwoners van de gemeente Steenbergen dat 
zij steeds langer op hulpverlening moeten wachten. Er zullen meer crisissituaties ontstaan waarop 
Traverse moet inspelen. Hierdoor blijven andere personen langer op de wachtlijst staan. 
Naast de directe hulpverlening zorgt de werkdruk die ontstaat bij Traverse voor een vergrote kans op 
uitval van personeel. Dit leidt direct tot een nog langere wachtlijst 

6. Aanpak 
Traverse een beschikking toesturen waarin de extra subsidie wordt toegekend ten behoeve van 
schuldhulpverleningstrajecten en trajecten huiselijk geweld. Indien aan het eind van het subsidiejaar blijkt 
dat er minder schuldhulpverleningstrajecten en trajecten huiselijk geweld nodig zijn geweest, dient het 
niet gebruikte bedrag terugbetaald te worden. 

7. Voorstel 
Een extra subsidie van € 39.628,- voor 2012 beschikbaar te stellen aan Traverse. 

Hoogachtend, 

urgemeester 
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