West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur 5 juli 2018

Datum
Onderwerp
Agendapunt
Afzender

Omschrijving

5 juli 2018
Onderbouwing RUPS begroting 2018 en verder
7
Directie

De gemeenteraden van West-Brabant hebben in hun zienswijzen op de
beleidsbegroting 2019 van de GGD aangegeven duidelijkheid te willen hebben over
het benodigde budget ten aanzien van RUPS. Hieronder wordt deze inhoudelijke en
financiële duidelijkheid gegeven.
Borging RUPS 2018
In het Algemeen Bestuur van 6 juli 2017 is een resultaatbestemming van 150k aan
RUPS toegekend om het project tussen 1 april en 31 december 2018 te kunnen
continueren. Daarvan worden de uitvoeringsorganisaties betaald (IMW en
Wijzijntraverse). Projectleiding en inzet SOA verpleegkundige komen uit eigen
begroting GGD West-Brabant voor deze periode.

Financiële onderbouwing ten aanzien van begroting 2019
Voor de begroting 2019 van RUPS is een bedrag nodig van 165k.
Aan de basis van deze begroting liggen de gegevens van RUPS II subsidie. In deze
gegevens zit een bedrag voor projectaansturing GGD, besteding aan trajecten
(welzijnsorganisaties) en cofinanciering van 25%. Dat laatste mag in de vorm van
ureninzet. Voor RUPS II was een trajectsubsidie nodig van 250.000,- per subregio
voor 3 jaar. Benodigd voor één subregio: 83.333,- per jaar. Dus voor twee regio's:
166.666,-. De cofinanciering, 25% is gewenst: voor twee regio's: 41.666,-.
Dit moet worden aangevuld met projectaansturing 14k en kosten voor het
penvoerderschap 16k en zogenaamd 'handgeld' van lOk om in de trajecten kleine
vergoedingen te doen die ten goede komen aan het traject van de prostituees.

Decos:

1

Begroting in overzicht

Post
Uitvoering

Kosten in €

Totaal

125.000,00 1

trajectbegeleiding
Makiezaten& Baronie
Projectaansturing

14.000,00

Pen voerdersschap

16.000,00

Kleine vergoedingen

10.000,00

(handgeld)
Markiezaten & Baronie
Begroting 2019

165.000.00

Subsidieaanvraag bii het Riik
De subsidieaanvraag bij het Rijk is gebaseerd op dezelfde begroting. Maar met het
oog op de behoefte van de komende jaren is hier nog een additionele vraag aan
toegevoegd. In de aanvraag is extra financiering gevraagd voor de inzet van een
jubhunter, die vakkennis heeft over het vinden van geschikte vacatures en het
samenbrengen van vraag en aanbod van werk voor deze speciale groep. En er is een
bedrag gevraagd om een pilot te kunnen draaien met een inloopspreekuur voor
sekswerkers in de regio Markiezaten. Deze bedragen betreffen respectievelijk: 51k en
13k. Krijgen we dit toegekend, dan kan dit al in 2019 besteed worden.

Beslispunt(en)

1.

Kennisnemen van de financiële en inhoudelijke uitgangspunten ten aanzien van
de RUPS aanpak.

2.

Voor 1 juli 2018 wordt een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid. Als we die subsidie ontvangen, zullen we een voorstel tot
verrekening met u doen.

Eerdere besluiten

AB: resultaatbestemming jaarrekening 2017 6 juli 2018
DB 11 januari 2018 kadernota 2019
AB 29 maart 2018 kadernota 2019
DB 11 april 2018 beleidsbegroting 2019

Besluit

Het bestuur heeft kennisgenomen van financiële en inhoudelijke uitgangspunten
ten aanzien van de RUPS aanpak.

Bijlage(n)

Overdrachtsdocument RUPS

1 Minus 25% cofinanciering

Decos:

2

