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Subsidie OZO 2016 inloop Boshoven

Voorstel

1.
2.

Een eenmalige subsidie van maximaal € 18.980,- te verlenen aan OZO voor 2016
als bijdrage in de kosten van de inloopvoorziening Hoeëskamer Boshoven, conform
bijgevoegde concept-beschi kking ;
De lasten hiervan te dekken uit het budget voor innovatie van

maatwerkvoorzien i ngen.

Inleiding
In 2015 zijn de zorgaanbieders OZO en Metggz op vraag van wijkraad Boshoven gestart
met een inloop in wijkcentrum 't Kwintet. Doel van die inloop is het realiseren van een
gemeenschapshuis waar veel activiteiten plaatsvinden, waar buurtbewoners elkaar
ontmoeten en waar het vanzelfsprekend is dat mensen iets voor elkaar betekenen. De
inzet van Metggz wordt in 2016 bekostigd uit de middelen voor inloop GGZ. Voor OZO is
via de reguliere inkoop Wmo geen budget beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om
voor 2016 een eenmalige subsidie te verlenen aan OZO, zodat de inloop kan worden
voortgezet.

Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. De inloop in 't Kwintet draagt hieraan bij door
kwetsbare inwoners de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en een zinvolle
daginvulling te vinden. Door de inloop wordt het beroep op een maatwerkvoorziening
voorkomen danwel verminderd. De inloop in Boshoven is een algemene voorziening. Op

grond van de Wmo dient de gemeente algemene voorzieningen te treffen.
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I.1 Om de inloop Hoeëskamer Boshoven voort te kunnen zettent is subsidie nodig.
In 2015 zijn OZO en Metggz op vraag van wijkraad Boshoven gestart met een inloop in
wijkcentrum 't Kwintet. De inzet van Metggz in deze inloop werd in 2015 bekostigd u¡t de
middelen voor'inloop GGZ'. In de Wmo Inkoop 2015 was geen perceel 'inloop Wmo'
voorzien waar OZO op kon intekenen. De raad heeft daarom in 2015 een subsidie
beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten van € 10.000,-, via de wijkraad, bedoeld om
de inzet van OZO deels te financieren. OZO heeft in 2015 ook eigen middelen in deze
voorziening gestoken.
In 2016 wordt de inzet van Metggz voor deze inloop weer gefinancierd vanuit de middelen
'inloop GGZ'. De huidige contracten bieden geen ruimte om in 2016 middelen te
verstrekken aan OZO vanuit de inkoop maatwerkvoorzieningen. Dit komt doordat we voor
de inkoop 2OL5-2OL6 zijn uitgegaan van de wijze van inkopen onder de AWBZ. Er is in die
inkoop geen perceel 'inloop algemeen'en dus geen ruimte om oZo in te kopen. vanaf
2OL7 en verder willen we 'inloop' als algemene voorziening op een andere manier gaan
inkopen danwel subsidiëren. Hierover wordt u apart geïnformeerd via de notitie'Algemene
voorzieningen gemeente Weert'.
Om de inloop in 't Kwintet die, zoals u in bijgevoegde voortgangsrapportage kunt lezen, in
2Ol5 zeer succesvol is geweest, voort te kunnen zetten, wordt voorgesteld om OZO een
subsid ie te verstrekken.

2.t Inloop voorkomt of vermindert het beroep op maatwerkvoorzieningen
De Hoeëskamer Boshoven biedt mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten en een zinvolle
daginvulling te vinden. Er worden creatieve activiteiten georganiseerd, deels door de
deelnemers zelf en er is een eetpunt op vrijdag en zondag. Bezoekers kunnen vrijwilliger
worden en zo'groeien'op de participatieladder. In de voortgangsrapportage 2015 zijn hier
enkele voorbeelden van benoemd. Een van de onderdelen van de transformatie van het
sociale domein is dat we maatwerk willen vervangen door laagdrempelige ondersteuning
vanuit algemene voorzieningen. Omdat het inkoopbeleid 2015-2016 hier nog geen ruimte
voor biedt, is in de Wmo-exploitatie 2016 een bedrag opgenomen van afgerond
€ 1 53. 000,- voor'innovatie maatwerkvoorzieningen'.'Innovatie' bij
maatwerkvoorzieningen gaat om de vernieuwing van het aanbod aan begeleiding en
ondersteuning, zodat het beter past bij de doelstellingen van de Wmo: kortdurend, gericht
op herstel van zelfredzaamheid, de participatie van de inwoner centraal.
Gelet op het feit dat de inloop aantoonbare meerwaarde heeft en maatwerk deels kan
vervangen wordt voorgesteld om de subsidie aan OZO uit genoemd innovatiebudget te
dekken.

Kanttekeningen
Het initiatief heeft als basis gekozen voor wijkcentrum 'Kwintet. De locatie is echter
ondergeschikt aan het netwerk dat inwoners samen opbouwen. Dit is met de
initiatiefnemers ook besproken. De toekomst van het wijkcentrum wordt meegenomen in
de besluitvorming rondom de voorzieningenplannen en staat los van deze subsidie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de Wmo-exploitatie 2016 is met een bedrag van € 153.000,- rekening gehouden voor
innovatiekosten. Voorgesteld wordt om het eenmalige subsidiebedrag 20t6 hier ten laste
van te brengen.

Uitvoering/evaluatie
Onderdeel van de subsidieverplichtingen is het aantoonbaar maken van de meerwaarde
van inloop: hoe wordt maatwerk verminderd of voorkomen? Dit willen we als volgt
aanpakken: in de loop van 2016 interviewen de Wmo-regisseurs de deelnemers om vast
te stellen of, en zo ja, welke ondersteuning vanuit de Wmo zou zijn gegeven, als de inloop
Hoeëskamer Boshoven er niet was geweest.
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De aanvrager wordt van uw besluit op de hoogte gesteld door middel van bijgevoegde
concept-beschikking.

Overleg gevoerd met
Intern: P. Vos, financieel consulent
Extern: R. Fonteijn, A. terVelde (OZO), H. Beuving (wijkraad Boshoven), F. van Ool
(Metggz)

Bijlagen

-

Voortgangsrapportage
Begroting 2OL6 (aandeel OZO)
Subsidieaanvraag

Concept-beschikking
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beschikking subsidieverlening 2016 Hoeskamer't Kwintet
zlL6/OL7200

Beste meneer Fontijn,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een eenmalige subsidie. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij hebben besloten u voor 2016 een subsidie te verlenen van maximaal € 18.980,00 als
bijdrage in de kosten van twee dagdelen open inloop als onderdeel van Hoeskamer't
Kwintet, zoals beschreven in uw aanvraag (bijgevoegd). De subsidie wordt verstrekt op
basis van begrotingspost en op deze subsidie is de "Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013" van de gemeente Weert van toepassing.

Activiteiten
De Hoeëskamer 't Kwintet in Boshoven is een gezamenlijk inítiatief van OZO en Metggz, in
2015 gestart op verzoek van de wijkraad Boshoven. Doel van die inloop is het realiseren
van een gemeenschapshuis waar veel activiteiten plaatsvinden, waar buurtbewoners
elkaar ontmoeten en waar het vanzelfsprekend is dat mensen iets voor elkaar betekenen.
Door de inloop wordt het beroep op een maatwerkvoorziening voorkomen danwel
verminderd. De inloop in Boshoven is tenminste 4 dagdelen per week geopend: twee
dagdelen worden verzorgd door Metggz (inloop GGZ) en twee dagdelen door OZO.

Voorschot/Verrekeni n g
U ontvangt de subsidie als voorschot in twee termijnen van € 9.490,00 in april en in
september 2016. Dit maken wij over op uw bankrekeningnummer
NL93 RABO 0188 2391 03 onder vermelding van "bijdrage Hoeskamer't Kwintet".

Het uit te betalen bedrag verrekenen wíj met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.
Verpl ichti ngen/Afspra ken
Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidietijdvak moet
voldoen. Deze worden hieronder opgesomd:

Algemene verplichtingen
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aan onderstaande algemene
verplichtingen te voldoen.
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

- Twitter:

www.twitter.com/gemeenteweert

over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.
over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische
verhouding met derden.
wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon.
U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen
worden verricht.
er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Aanvullende verplichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsidieverplichting :
- tenminste tweemaal (bij voorkeur: juni en oktober) gedurende het tijdvak
draagt u zorg voor overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van
het initiatief Hoeëskamer 't Kwintet om elkaar te informeren over de
voortgang.
- Als input voor dit overleg zorgt u vooraf voor een beknopte
voortgangsrapportage, samen met pa rtner Metg gz ;
- Om aan te tonen dat de doelstelling "verminderen of voorkomen van
maatwerkvoorziening Wmo" gehaald wordt, verleent u uw medewerking
aan het onderzoek dat de gemeente Weert in 2016 zal uitvoeren. Wij
betrekken u en partner Metggz tijdig bij de voorbereiding van dit
onderzoek.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april 2077 de aanvraag voor de vaststelling van deze subsidie in.
U verantwoordt zich door middel van een schriftelijke rapportage, waarin u in elk geval

onderstaande vragen beantwoordt

:

Welke - voor Boshoven - (ver)nieuwe(nde) activiteiten zijn georganiseerd?
Is het aanbod aan activiteiten en ondersteuning voor inwoners van Boshoven
structu reel uitgebreid?
Hoe worden inwoners betrokken bij het initiatief (halen en brengen)? Hoe wordt
ingespeeld op hun behoeften bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de wijk
Boshoven?

Zijn de deelnemers tevreden? Waar blijkt dit uit?
Is er meer buurthulp dan bij de start van dit initiatief? Waar blijkt dat uit?
Wie worden er bereikt (aantallen: dagelijks, wekelijks, per activiteit en unieke
bezoekers).

Is Hoeskamer't Kwintet eind 2016 een "begrip" in Boshoven? Waar blijkt dat uit?
Wat is de status van het initiatief Hoeskamer't Kwintet bij het einde van het
subsidietijdvak (31 december 2016)en wat is het perspectief voor de korte (20L72018) en middellange termijn (202I)? Daarbij ook ingaan op: welke partijen zijn
en/of zullen worden betrokken, is de samenwerking tussen partijen verbeterd?
Op welke wijze wordt de continuïteit van het initiatief geborgd, zowel inhoudelijk,
als financieel?

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen. Hiervan stellen wij u tijdig op de
hoogte.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000

AZ

WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wíj uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek-De Rooij. Zij is op
werkdagen - met uitzondering van woensdag - bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57
54 87 en per e-mail via s.doek@weert.nl.
Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,

wethouders,

M.H.F
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