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Onderwerp
Transformatie Open Inloop en subsidie 2019 Stichting MET ggz en Stichting Pedagogisch
Sociaal Werk Midden-Limburg.

Voorstel
1. De Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop vast te stellen.
2. Voor 2019 een subsidie te verlenen aan Stichting MET ggzvan maximaal

€ 85.290,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.
3. Voor 2019 een subsidie te verlenen aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk

Midden-Limburg van maximaal € 22.47 t,- conform bijgevoegde
conceptbesch ikking.

Inleiding
op vier verschillende locaties in weert organiseert MET ggz een open Inloop voor
mensen met psychische kwetsbaarheid (voorheen de Inloop GGZ). Op één locatie wordt
samengewerkt met Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (PSW). De activiteit
'De Hoeëskamer'in wijkaccommodatie 't Kwintet in Boshoven is een open inloop van vier
dagdelen per week waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten
plaatsvinden. MET ggz begeleidt De Hoeëskamer twee dagdelen per week en de andere twee
dagdelen worden begeleid door PSW. De Open Inloop op de overige drie locaties worden
begeleid door MET ggz.

De Open Inloop is een algemene Wmo-voorziening. In 2016 is een startnotitie opgesteld
waarin de gemeenten in Midden-Limburg West een ontwikkelopdracht meegeven aan de
uitvoerende organisaties van de Inloop GGZ. De afgelopen jaren is de Inloop GGZ meer
wijkgericht opgezet en opengesteld voor iedereen. Daarom noemen we het nu geen Inloop
GGZ meer maar Open Inloop. Er wordt samenwerking gezocht met de wijk en met
samenwerkingspartners om krachten te bundelen en elkaar aan te vullen. In het derde
kwartaal van 2018 zijn de gesprekken met de betrokken partners rondom transformatie van
de Open Inloop verder opgepakt. In gezamenlijkheid met deze paftners is de visie en
ontwikkelopdracht voor de Open Inloop bepaald, zoals omschreven in de Beleidsnotitie
Transformatie Open Inloop.
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Beoogd effect/doel
1. De gemeente Weert streeft naar een inclusieve samenleving waarbij mensen met een
psychische kwetsbaarheid zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan activiteiten in de
wijk, samen met andere wijkbewoners en niet (alleen) met lotgenoten. Door de Open Inloop
door te ontwikkelen in de richting zoals beschreven in de Beleidsnotitie Transformatie Open
Inloop wordt hieraan bijgedragen
2. Door het verlenen van subsidie aan MET ggz kan de Open Inloop in onze gemeente
worden voortgezet en verder worden ontwikkeld conform de in de Beleidsnotitie
Transformatie Open Inloop aangegeven richting.
3. Door het verlenen van subsidie aan PSW kan De Hoeëskamer worden voortgezet en
verder worden ontwikkeld conform de in de Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop
aangegeven richting.

Argumenten
1.1 Met de huidige uitvoering van de Open Inloop worden de doelstellingen uit de Wmo
onvoldoende behaald. Een transformatie is daarom noodzakelijk waarbij we in 2019
nadrukkelijk gaan sturen op resultaten.
In de Wmo is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bevorderen van
de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met
psychosociale problemen in de eigen leefomgeving. Bij de huidige uitvoering van de Open
Inloop zien we dat dit onvoldoende leidt tot zelfredzaamheid en participatie. Een

doorontwikkeling is daarom noodzakelijk. In deze doorontwikkeling dient aandacht te zijn
voor:

. het stimuleren van sociale contacten en ontmoeting tussen wijkbewoners;

. het activeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid om deel te nemen
aan (reguliere) activiteiten in de wijk;

. het activeren van deelnemers om zich vrijwillig in te zetten voor de wijk;

. het beïnvloeden van stigmatiserende denkbeelden bij wijkbewoners over personen
met psychiatrische ziektebeelden ;

. het signaleren van een mogelijke terugval bij deelnemers in een psychische crisis;

. het bieden van een luisterend oor en informatie en advies aan deelnemers.
In de Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop zijn deze doelstellingen opgenomen en zijn
uitgangspunten geformuleerd waarmee deze doelstellingen bereikt kunnen worden. Met
deze transformatie willen wij een impuls geven aan de Open Inloop.2OLg is hierin als
overgangsjaar benoemd waarin deze nieuwe richting geimplementeerd dient te worden.
Afhankelijk van de resultaten die dit oplevert wordt besloten hoe de Open Inloop er na
2019 uit zal gaan zien en in welke vorm dit dan gefinancierd wordt (subsidie of inkoop).

2.1 Het verlenen van deze subsidie past binnen het door de raad vastgestetde kader.
Inloop GGZ was onder de AWBZ een laagdrempelige voorziening, aanvullend aan
behandeling en begeleiding, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In 2015 is

het aanbod Inloop GGZ vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de AWBZ. In 2016 heeft de
inloop zich deels al ontwikkeld tot een aanbod op meerdere locaties, waar mogelijk al
geïntegreerd in wijkvoorzieningen. Deze ontwikkeling is voortgezet in 2018.

2.2 en 3.7 Waar mogelijk wordt ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening
geboden.
Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de
gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo
2015, artikel 1.1.1 eerste lid). Het faciliteren van een algemene voorziening in de vorm
van een Open Inloop voldoet aan deze definitie.
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2.3 en 3.2 Inloop voorkomt of vermindert het beroep op maatwerkvoorzieningen.
Als er een beroep wordt gedaan op een Wmo-maatwerkvoorziening, wordt bekeken wat
redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk. Vervolgens zal
worden beoordeeld of er een (aanvullend) beroep kan worden gedaan op een algemene
voorziening. De Open Inloop biedt kwetsbare inwoners laagdrempelig de ruimte om elkaar
te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten worden deels door de
deelnemers zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor de deelnemers
om vrijwilliger te worden. Dit bevordert de zelfredzaamheid van inwoners waardoor er
minder snel een maatwerkvoorziening hoeft te worden ingezet.

3.3. Subsidie is noodzakelijk om de Hoeëskamer Boshoven voort te kunnen zetten.
In samenwerking met de Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven, wijkaccommodatie 't
Kwintet en MET ggz, wordt er vorm gegeven aan de Hoetiskamer. Deze algemene
voorziening is geen onderdeel van de inkoop Wmo, die zich richt op
maatwerkvoorzieningen. Daarom wordt de inzet van professionele partijen gesubsidieerd.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidies van maximaal € 85.290 voor MET ggz voor de Open Inloop Weert 2019 en
€ 22.471voor Stichting PSW voor de activiteit'De Hoeëskamer 2019' in
wijkaccommodatie 't Kwintet in Boshoven kunrien worden opgevangen binnen de
geraamde bedragen hiervoor in de begroting 2019 (Wmo-exploitatie nieuwe taken
67OOO3/6423016).

Er zijn geen personele of juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
Elk kwartaal verstrekt MET ggz en Stichting PSW een tussentijdse rapportage waarbij de
behaalde resultaten en voortgang van de activiteiten over het voorliggend kwartaal
verantwoord worden. Hier is een resultaatgesprek aan gekoppeld. op basis van de
jaarstukken wordt beoordeeld of MET ggz en Stichting PSW voldoet aan de voorwaarden
die, conform de van toepassing zijnde subsidieregeling, worden gesteld aan MET ggz en
stichting PSW. op basis hiervan en de aanvraag van MET ggz en stichting psw zal
vaststelling van de subsidie 2019 door uw college plaatsvinden.

Com mu n icatie/ participatie
Het bestuur van MET ggz en Stichting PSW wordt door middel van bijgevoegde
conceptbeschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.

De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck ( teamleider Zorg & Participatie)
Patricia Vos (beleidsadviseur financiën)
Saskia Doek (beleidsadviseur maatschappelijke opvang en beschermd wonen)
Linda Vriens (beleidsadviseur Wmo)
Marie-Lou van Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

Extern:
Monique Schenk (coördinator Open Inloop MET ggz)
Katja Derkx (financieel controller MET ggz)
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Walter Teunissen (teamleider Stichting PSW)
Jordy Jennen (opbouwwerker Punt Welzijn)
Patricia Simons (participatiecoördinator FACT-team Weert en coördinator Vincent
Thu isbegeleid ing Weert)
Phyllis Verbunt (team leider Care+)

Bijlagen:
1. Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop, oktober 2018
2. Conceptbeschikking aan MET ggz
3. Conceptbeschikking aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg
4. Subsidieaanvraag MET ggz
5. Subsidieaanvraag Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg
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