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Su bsidieaanvraag " Muziek verbindt"

Voorstel

1. Een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 6.875,- aan Stichting Land
van Horne als bijdrage in de opstartkosten van het project "Muziek verbindt",
conform bijgevoegde concept-beschikking;

2. Aan de subsidieverlening de verplichting te verbinden dat actief de samenwerking
wordt opgezocht met ouderenverenigingen en andere relevante partners.

Inleiding

In 2016 heeft een inwoner van Weert met het idee om met dementerenden muziek te
maken, contact gezocht met de gemeente. Samen met deze initiatiefnemer is gezocht
naar een natuurlijke partner om dit idee in de praktijk te realiseren. Deze partner is
gevonden in de stichting Land van Horne die bereid is om binnen de woonzorglocatie
Hushoven een muzikaal project te starten met demente ouderen. Bekend, en inmiddels
ook wetenschappelijk onderbouwd, is dat culturele interventies kunnen bijdragen aan een
positieve gezondheidsbeleving (zie bijlage 3). De extra kosten van deze activiteit kunnen
vooralsnog niet uit de reguliere financiering van het dagbestedingsprogramma worden
bekostigd. De stichting Land van Horne heeft zich daarom bereid getoond om als
subsidievrager op te treden en heeft een aanvraag ingediend voor het opstarten van
muzikale activiteiten voor kwetsbare ouderen (met een accent op dementerenden). Doel
van het project is om de sociale contacten te bevorderen tussen ouderen die cliënt zijn bij
Land van Horne maar ook met ouderen uit de wijk om zo de verbinding tussen
thuiswonende ouderen en ouderen in een accommodatie van Land van Horne te
verbeteren.
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Beoogd effect/doel

Het toepassen van belevingsgerichte zorg geeft impulsen aan het geestelijk en sociaal
welbevinden. Het welbevinden wordt eveneens bevorderd door het verbreden van sociale
contacten tussen bewoners van instellingen en inwoners in de wijk. Voor mensen in
instellingen bestaan er echter barrières om aan te kunnen sluiten bij het reguliere
verenigingsleven, net als voor thuiswonende ouderen die dezelfde problemen ervaren, Dit
project voorziet in de verbinding tussen mensen in verschillende woonsituaties met muziek
als middel. Muziek raakt iedereen, ongeacht interesse. Hierdoor is er een grote
slagingskans voor het project. Een afgeleid, lange termijn, doel is om kwetsbare ouderen
die nog zelfstandig wonen in staat te stellen om langer met een positief
gezondheidsgevoel thuis te blijven wonen. Met dit besluit verleent u subsidie om het
project aan te jagen, zodat het op termijn zonder ondersteuning van de gemeente kan
worden voortgezet.

Argumenten

1.1 Kennis en vaardigheden om het projectte starten ontbreken op dit moment bij de
verenigingen, met name gericht op randvoorwaarden scheppen en het aanpassen van
de activiteit voor deelnemers met dementie en wat er nodig is om de verbinding te
leggen met andere doelgroepen. Bij Hushoven ontbreekt de vaardigheid voor het
bespelen van een instrument.

1.2 Cliënten van Land van Horne hebben begeleiding nodig om aan te kunnen sluiten bij
het verenigingsleven.
Reguliere activiteiten in het verenigingsleven zijn niet passend voor de cliënten met
een beperking, zeker als het dementie betreft. Hierdoor kunnen ze niet deelnemen aan
de maatschappij. Op dit moment ontbreken bij de reguliere verenigingen kennis en
vaardigheden om activiteiten voor deze doelgroepen op te staften, Denk hierbij met
name aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het aanpassen van de
activiteit voor deelnemers met dementie. Ook weet men niet wat er nodig is om de
verbinding te leggen met andere doelgroepen. Bij Woonzorgcomplex Hushoven
ontbreekt bijvoorbeeld de vaardigheid voor het bespelen van een instrument,
waardoor de begeleiders niet in staat zijn samen met de bewoners en de inwoners van
de wijk te musiceren.

1.3 Het project "Muziek verbindt" is kansrijk om het welbevinden van kwetsbare ouderen
te bevorderen.
Muziek raakt iedereen, ongeacht interesse. Muziek is daarom een goed instrument om
verbinding tussen mensen tot stand te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat muziek
beluisteren, en vooral zelf muziek máken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van
het empathisch vermogen, Dit geldt voor mensen in het algemeen en voor mensen
met dementie in het bijzonder. In verschillende zorgcentra hebben medewerkers
gemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes
van vroeger. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om
contact te maken. Ook voor mensen met dementie in een ver gevorderd stadium.
Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerleí herinneringen, verhalen en emoties
los. Met het project worden muzikale activiteiten gestart voor kwetsbare ouderen.
Daarbij wordt ook de verbinding gezocht met de wijk. Het project start op de locatie
Hushoven en kan worden uitgebreid over meerdere locaties van Land van Horne in de
stad.

2.1 Ook de ouderenverenigingen en andere relevante partners moeten worden betrokken
b¡j d¡t project.

Het project is een idee van een tweetal vrijwilligers die onder de vlag van Land van
Horne met deze doelgroep aan de slag gaan, vanuit een woonzorgcomplex van Land
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van Horne. Erzijn meerdere partijen die activiteiten voor ouderen organiseren. Het is
van belang dat deze partijen elkaar vinden, zodat de kennis die met dit project wordt
opgedaan breder bekend wordt. Daarom is in bijgevoegde concept-beschikking als
aanvullende verplichting bij de subsidieverlening opgenomen dat vanuit het project
actief de verbinding wordt gezocht met bijvoorbeeld de ouderenverenigingen.

Kanttekeningen en risico's

1. De subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten is niet van toepassing.
Doel van de regeling Wmo vernieuwende activiteiten is het aanbod aan sociaal-
maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijn, sport en cultuur voor mensen met
een beperking te bevorderen. Deze regeling is echter alleen opengesteld voor
verenigingen. Het project "Muziek verbindt" heeft dezelfde doelstelling en daarom wordt
voorgesteld om eenmalig subsidie te verlenen als bijdrage in de opstartkosten van het
project.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Binnen de Wmo-exploitatie 2018 is ruimte om deze bijdrage op te vangen
(6700001/6425000). Het voorstel heeft geen personele gevolgen. De subsidie wordt
verleend als "eenmalige subsidie op basis van begrotingspost".

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidiecyclus is dat de subsídieontvanger zich na afloop van de
activiteit verantwoordt en een aanvraag voor subsidievaststelling indient. Deze wordt aan
uw college voorgelegd, zodat u kunt beoordelen of de activiteiten voldoen aan de
voorwaarden.

Com mu n icatie/ participatie

Stichting Land van Horne wordt op de hoogte gesteld van uw besluit door middel van
bijgevoegde beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern

M. Janssen (beleidsadviseur Wmo), P. Vos (financieel adviseur). D. Louwers (business
control Sociaal Domein).

Extern:

Huub van den Brand, musicus, uitvoerder van het project
Stefanie Derks, welzijnscoach Woonzorgcentrum Hushoven, Stichting Land van Horne

Bijlagen

1. Aanvraag "Muziek verbindt";
2. Concept-beschikking;
3. Infographic: Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen
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GEMEENTE vyEERT

Stichting Land van Horne
t.a.v. mw. S. Derks
Biest 43
6001 AP WEERT

weert, 22FEB,2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Subsidie project "Muziek verbindt"
DJ-25326

Geachte mevrouw Derks,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een bijdrage in de opstartkosten van het project "Muziek verbindt". In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie
Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van maximaal € 6.875,-. Dit bedrag is
gebaseerd op de door u ingediende aanvraag, die als bijlage bij deze beschikking is
gevoegd en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze beschikking.

Activiteiten
De subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de opstartkosten van het project "Muziek
verbindt", zoals beschreven in uw aanvraag.

Betaling
De subsidie wordt in één keer volledig beschikbaar gesteld. De subsidie maken wij over op
bankrekeningnummer NL32 ABNA 0238.0044.22 op naam van Stichting Land van Horne,
onder vermelding van 'bijdrage project Muziek verbindt'.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij 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.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.

. U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:
o over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de

activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie;

o over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden;

o 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:
o de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht;
o er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening

verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twitter. com/gemeenteweert



Aanvullende verplichting
Omdat wij hechten aan een zo breed mogelijke opbrengst van dit project hebben wij
besloten om u als aanvullende verplichting op te leggen dat vanuit dit project actief de
verbinding wordt gezocht met andere organisaties die voor deze doelgroep activiteiten
organiseren in de gemeente Weert. Met name de ouderenverenigingen, maar bijvoorbeeld
ook de Stichting Dagopvang Ouderen en Punt Welzijn. Bij de verantwoording van de
subsidie dient u expliciet aandacht te besteden aan hoe u aan deze verplichting uitvoering
heeft gegeven.

Verantwoording
U levert uiterlijk 1 april 2019 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het
college. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een kort verslag en een financiële
verantwoording in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de resultaten zijn
behaald en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden
en/of eisen.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd. Hiervan wordt u tijdig op de
hoogte gesteld.

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

Zorgtu ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij 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 Hans Jansen van de afdeling
OCSW. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 53 19 en per e-mail op
h. ja nsen@weert. nl.

Met vriendelij ke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secreta ris
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Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij culturele interventies
voor ouderen van Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn
verzameld over wat werkt bij culturele interventies voor ouderen.
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