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Huishoudelijke hulp Franciscus Hospice 2018

Voorstel

Een subsidie van € 20.000,- te verlenen en direct vast te stellen voor het jaar 2018 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 zijn 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 van € 14.000,- verstrekt als bijdrage in de
kosten van de uitvoering van de huishoudelijke werkzaamheden in het hospice. Eerst door
de Zorggroep en vanaf 29 februari 2016 door TZorg. Vanaf 1 september 2Ot7 zijn de
activiteiten overgenomen door de Stichting Land van Horne, die binding heeft met Weert
en hiermee ook een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Zij leveren naar tevredenheid
van het Hospice de huishoudelijke hulp. Voor het jaar 2018 dient de subsidie nog te
worden verleend en kan ook direct worden vastgesteld. Daar heeft dit voorstel betrekking
op.
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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.

Argumenten

1.1 Er wordt voorgesteld om de subsidie voor 2018 te verhogen naar € 20.000,-.
In 2011 is het jaarlijkse subsidiebedrag vastgesteld op €14.000,-. Dit bedrag is niet meer
reëel gezien de huidige omstandigheden, omdat de schoon te houden ruimten na een
ingrijpende verbouwing in november2OTT zijn uitgebreid. De oude situatie kende zes
kamers waarbij bewoners het toilet en de badkamer moesten delen. In de nieuwe situatie
is het aantal kamers gelijk gebleven, maar heeft elke kamer nu zijn eigen sanitaire
voorzieningen. Verder is er een extra ruimte gecreëerd waar familie en naasten samen
kunnen komen tijdens het waken. Naast deze wijzigingen is er ook een stilteruimte
gerealiseerd in de tuin. Vóór de verbouwing volstond een inzet van gemiddeld 15 uur
huishoudelijke hulp per week. Na de verbouwing is er ten minste 18 uur per week
huishoudelijke hulp noodzakelijk.

1.2 B¡j de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag is aansluiting gezocht bij de
tarieven Hulp bij het Huishouden (zorg in natura) die gelden vanaf 1 april 2018.
Te weten: 18 uur per week x € 26,01 x 52 weken = €24.345,36. Aan de Stichting Land
van Horne is een subsidiebedrag van € 20.000,- voorgesteld. Stichting Land van Horne
heeft aangegeven dat zij het verschil in de kosten zelf zullen dragen vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid.

1.3 Het college wordt geadviseerd het subsidiebedrag van € 20.000,- te verlenen en direct
vast te stellen
Subsidies tot€ 5.000,- worden door het college direct vastgesteld. Indien de subsidie
meer bedraagt dan € 5.000,-, maar minder dan € 50.000,- dient de subsidieontvanger een
aanvraag tot vaststelling in te dienen bij het college. Door omstandigheden heeft de
verlening van de subsidie voor het jaar 2018 nog niet plaatsgevonden. Stichting Land van
Horne heeft wel de subsidiabele activiteiten uitgevoerd gedurende het jaar. Er zijn geen
variabelen meer die nog moeten worden verantwoord. Om deze reden wordt geadviseerd
om het subsidiebedrag nu ook direct vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 20.000,- voor huishoudelijke hulp ten behoeve van het Hospice Weert
kan worden opgevangen binnen de begroting 2018 op het budget voor Wmo
hu ishoudel ijke hulp (6220000 / 64230 tO).

De verlening van de subsidie heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. Om
liquiditeitsproblemen voor Stiehting Land van Horne te voorkomen is er een voorschot
uitbetaald ten bedrage van € 12.L72,68 (op basis van de ontvangen nota). Dit wordt
verrekend met het vastgestelde subsidiebedrag. Het restantbedrag van € 7.827,32 wordt
aanvu llend overgemaakt.

Er zijn geen personele en juridische gevolgen
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Uitvoering/evaluatie

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

Commun icatie/ pa rticipatie

stichting Land van Horne wordt middels bijgaande conceptbeschikking (bijlage 1)
van dit besluit in kennis gesteld.
De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.
In samenwerking met de communicatieadviseur van Land van Horne wordt er een
persbericht vervaard igd.

Overleg gevoerd met

Intern:
H. Jansen (afdelingshoofd OCSW), P. Vos (financieel adviseur), D, Louwers (Business
controller sociaal domein), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

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

Bijlagen:

1. Concept-beschikking aan Stichting Land van Horne
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