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Subsidie doorbraaktrajecten Bibliocenter en Punt Welzijn 2018

Voorstel

Voorstel om subsidie te verlenen uit het beschikbare bedrag voor doorbraakprojecten aan
1. Bibliocenter voor digibetatrainingen van € 13.250
2. Bibliocenter voor impuls walk en talk van € 5.000
3. Punt Welzijn voor innovatie jongerencoaches van € 11.200
4. Punt Welzijn voor buitenplek jongeren 10-18 jaar bij St. Louis van € 10.000

Inleiding

Het zorgstelsel is complex, onoverzichtelijk en nog onvoldoende efficiënt. Er zijn
onvoldoende prikkels geweest om ketensamenwerking te bevorderen, verkokering tegen
te gaan en daadwerkelijk uit te gaan van de cliënt. De gemeenteraad heeft middelen
beschikbaar gesteld om innovatie te ondersteunen. Deze kunnen worden verleend aan
organisaties en (groepen van) individuele burgers, om hun ideeën om hulp en
ondersteuning te transformeren en te innoveren uit te voeren.
Ideeën moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
' Het project of de activiteit moet bijdragen aan transformatie enlof innovatie van hulp en
ondersteuning gezien vanuit de leefwereld van de inwoners van Weert.
' Er moet sprake zijn van een structurele en reproduceerbare verbetering in de hulp- en
ondersteuningsprocessen, de samenwerking in de keten of de kwaliteitservaring van
gebruikers binnen het sociale domein.
Een aantal doorbraakprojecten zijn gestart, de evaluatie volgt binnenkort. Op dit moment
is duidelijk dat er enerzijds een bedrag van € 50.690 niet is benut en dat er anderzijds
voor enkele beloftevolle plannen budget nodig is.
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Door het verlenen van bijdragen uit het restant van het doorbraakbudget kunnen enkele
aanvullende plannen worden uitgevoerd. Hierdoor worden volwassenen en jongeren
gesteund om mee te kunnen (blijven) doen in de maatschappij, waardoor minder risico op
uitval of afhankelijkheid van jeugdhulp of uitkeringen ontstaat.

Argumenten

L. Met behulp van "digibetatrainingen" kunnen volwassenen meedoen en
onafhankelijk blijven in een maatschappij die steeds meer vaardigheden vraagt om
te kunnen blijven functioneren.

2. De persoonlijke benadering van Walk en Talk sessies voor werkzoekenden is een
welkome en efficiënte variant in het toeleiden van volwassenen naar werk.
Hierdoor kunnen meer mensen meedoen en worden ze mlnder afhankelijk van
uitkeringen en hulp.

3. Naast de bestaande coaches worden leerlingenfleeftijdsgenoten ingezet. Hiermee
groeit zowel de ondersteuner als ondersteunde. Het natuurlijke netwerk rond een
jongere wordt zo blijvend versterkt.

4. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een risicomoment.
Door buitenactiviteiten aan te bieden voor 71-15 jarigen in hun wijk/bij het vmbo
blijft er een natuurlijk contact en bestaat er minder risico op uitval.

Voor alle activiteiten geldt: bij eerdere doorbraakprojecten zijn vooral externe,
tijdelijke initiatieven gehonoreerd. Onze bestaande ketenpartners kregen daarentegen
te maken met forse bezuinigingen. Zij hebben veerkracht en lef getoond, komen met
een nieuwe aanpak en bieden continuiteit. Met andere woorden: subsidie wordt niet
eenmalig benut, maar rendeert op langere termijn.

Kanttekeningen en risico's

Bij gebleken succes zullen de activiteiten worden voortgezet. De hiervoor benodigde
investering zorgt echter voor een kleiner risico op uitval of afhankelijkheid van dure
jeugdhulp of uitkeringen. Op langere termijn hebben zowel gemeente als inwoners
voordeel van deze activiteiten.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De aanvragen van totaal € 39.450 kunnen worden gehonoreerd ten laste van het in de le
tussen ra pportage 20 1B besch ikbaa r gestelde bed ra g voor doorbraa kprojecten
(6700001/6425052, dekking algemene reserve).

Uitvoering/evaluatie

Zowel Bibliocenterals Punt Welzijn brengen vóór l oktober 2019 verslag uitvan de
inhoudelijke en financiële resultaten van deze projecten.

Commu n icatie/ participatie

Beschikking aan aanvragers en informatie aan inwoners over uitbreiding van het
preventieaan bod.

Overleg gevoerd met

Intern: Marianne van de Ven, Frank van Beeck, Patricia Vos

Extern: Stichting Bibliocenter en Stichting Punt Welzijn
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