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Onderwerp

Subsidie Toon Hermans Huis Weert 2019

Voorstel
1. Aan het Toon Hermans Huis Weert voor 2019 een incidentele subsidie te verlenen

van €6.700,- conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding

Het Toon Hermans Huis Weert is een inloophuis voor mensen met kanker hun naasten en
nabestaanden. Het Toon Hermans Huis Weert fungeeft hoofdzakelijk als inloophuis voor
Weert en Nederweeft maar ook andere gemeenten in de regio maken hier, zij het beperkt,
gebruik van. Tachtig vrijwilligers, die worden aangestuurd door twee vrijwillige
coördinatoren, zorgen voor opvang en psychosociale zorg in weert en de Regio.
Om de inzet van deze vrijwilligers te waarderen werd in 2Ot7 en 2018 subsidie verleend
aan het Toon Hermans Huis Weert. Voor 2019 is een nieuw vezoek voor subsidie
ingediend.

Beoogd effect/doel

Erkennen en waarderen van de inzet van de vrijwilligers

Argumenten

Lt. Bliivende inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om de opvang van mensen met kanker
voo¡t te zetten.

Het Toon Hermans Huis heeft een regionale functie en wordt volledig gerund door
vrijwilligers. Naast beperkte middelen uit projecten heeft het Toon Hermans Huis geen
structurele inkomsten maar is voor het vooftbestaan afhankelijk van donaties en giften
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Kanttekeningen en risico's

Het Toon Hermans Huis vermeldt in de aanvraag dat zij naast Nederweert en Weert een

verzoek om subsidie hebben ingediend bij de gemeente Maasgouw. Deze is toegekend tot
een bedrag van €711,-. Daarnaast is nog een subsidieaanvraag ingediend bU de
gemeenten Leudal en Cranendonck. Het is nog niet bekend of deze subsidie wordt
verleend. Bij toekenning van het gevraagde bedrag zal het totale bedrag aan begrote
vrijwilligerskosten voor 2019 echter niet worden overschreden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De overgelegde begroting 2019 geeft een realistisch beeld van de kosten. Net zoals
voorgaande jaren vormt de post vrijwilligers ad €19.600,- een substantieel deel van deze
begroting. Een deel hiervan, namelijk de vrijwilligersbijdrage van €10.000,- wordt sinds
2017 voor 2/3 gesubsidieerd door de gemeente Weert en 1/3 door Nederweert omdat het
Toon Hermans Huis hoofdzakelijk voor deze gemeenten als inloophuis fungeeft.
In de exploitatieopzet 2019 van de nieuwe taken Wmo is met de voorgestelde
subsidieverlening rekening gehouden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het Toon Hermans Huis is een relatief nieuwe subsidierelatie. Dat maakt dat gedurende

een aantaljaren de ontwikkelingen worden gevolgd voordat de subsidie structureel wordt
gemaakt. Het voornemen is om dit vanaf 2020 te doen.

Com municatie/ participatie

Het besluit en de daaraan verbonden verplichtingen communiceren door middel van
bijgevoegde beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:

Ciska van der Kraani beleidsadviseur OCSW
Patricia Vos, beleldsadviseur financiën

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Aanvraag en begroting 2019 Toon Hermans Huis Weeft
2. Laatst opgemaakte jaarrekening 2017
3. Jaarverslag en accountantsverklaring 2Ot7
4. Concept beschikking
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