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Onderwerp
Huishoudelijke hulp Franciscus Hospice 2019

Voorstel
Een subsidie van € 20.800,- te verlenen voor het jaar 2019 aan Stichting Land van Horne
ten behoeve van de huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice conform bijgaande
conceptbeschikking.

Inleiding
Op 18 september 2003 is in de gemeente Weert het Franciscus Hospice geopend en
inmiddels een vertrouwd begrip in Weert geworden. In het hospice kunnen mensen
terecht voor wie medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en bij wie op grond van
een medische indicatie de levensverwachting minder dan drie maanden is. De indicatie
voor opname in het hospice moet gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Bewoners kunnen in een huiselijke omgeving hun laatste levensfase doorbrengen.
Hiervoor ziin zes sfeervolle kamers ingericht. Vrijwilligers en professionals verlenen zorg
en begeleiding aan de bewoners terwijl hun naasten daarbij aanwezig kunnen zijn.
De verblijfsduur van mensen in het hospice varieert van één dag tot meerdere maanden.
De gemiddelde verblijfsduur is 40 dagen.

Sinds 2011wordt er jaarlijks een subsidie verstrekt als bijdrage in de kosten van de
uitvoering van de huishoudelijke werkzaamheden in het hospice. Vanaf 1 september 2OL7
worden de huishoudelijke activiteiten uitgevoerd door de Stichting Land van Horne. Zij
leveren naar tevredenheid van het Hospice de huishoudelijke hulp. Voor het jaar 2019
dient de subsidie nog te worden verleend.

Beoogd effect/doel
Het hospice vervult een belangrijke maatschappelijke rol voor de inwoners van Weert en
omliggende gemeenten en draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. De gemeente
Weert levert met deze subsidieverstrekking een bijdrage aan het voortbestaan van deze
voorziening voor Weert en omstreken.
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Argumenten
Er wordt voorgesteld om de subsidie voor 2079 te verhogen naar € 20.800,-.
In 2018 is het jaarlijkse subsidiebedrag vastgesteld op € 20.000,-. Toen is bij de
berekening van de hoogte van het subsidiebedrag aansluiting gezocht bij de tarieven Hulp
bij het Huishouden (zorg in natura) die gelden vanaf 1 april 2018. Ten gevolge van een
loonkostenontwikkeling van 4o/o in de CAO VVT 2018-2019 m.i.v. 1 oktober 2018 verzoekt
Land van Horne voor 2019 een index van 4o/o toe te passen op het vastgestelde
subsidiebedrag van 2018 (€ 20.000,- x L,O4 = € 20.800,-).

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie van € 20.800,- voor huishoudelijke hulp ten behoeve van het Hospice Weert
kan worden opgevangen binnen de begroting 2Ot9 op het budget voor Wmo
huishoudelijke hulp (6220000/6423010).

Er zijn geen personele en juridische gevolgen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Stichting Land van Horne levert een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht.

Communicatie/ partici patie
Stichting Land van Horne wordt middels bijgaande conceptbeschikking (bijlage 2) van dit
besluit in kennis gesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
H. Jansen (afdelingshoofd OCSW), P. Vos (financieel adviseur), D, Louwers (Business
controller sociaal domein).

Extern:
B. Wijenberg (manager Zorgverkoop en Dienstverlening, Stichting Land van Horne)

1. Subsidieaanvraag Stichting Land van Horne
2. Conceptbeschikking aan Stichting Land van Horne
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