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Su bsid ievaststelling In loop GGZ 20 L7

Voorstel

De subsidie aan METggz voor de Inloop GGZ 20L7 defínitief vast te stellen op € 80.292,--
conform bijgevoegde concept-besch ikking.

Inleiding
Inloop GGZ is een algemene Wmo-voorziening en wordt in onze gemeente uitgevoerd door
METggz. Op vier verschillende locaties organiseerL METggz - al dan niet in samenwerking
met andere organisaties - een inloop voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
METggz heeft de aanvraag voor subsidievaststelling 2017 ingediend.

Beoogd effect/doel

Inloop GGZ is een laagdrempelige voorziening voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid, aanvullend aan behandeling en begeleiding. De voorziening biedt een
structuurpunt in de week, luisterend oor en veilige omgeving, waardoor deze inwoners
worden ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

Argumenten

Het inhoudelijke verslag en de jaarrekening 2017 laten zien dat de stichting METggz heeft
voldaan aan de gestelde verplichtingen b¡j de subsidieverlening, zodat de subsidie 2017
kan worden vastgesteld.

Uit het inhoudelijk verslag en de jaarrekening 2077 is gebleken dat METggz heeft voldaan
aan de gestelde verplichtingen bij de subsidieverlening. Het inhoudelijke verslag geeft
inzicht in de activiteiten en beschrijft hoe is gewerkt aan de ontwikkelopdracht. Uit het
inhoudelijk verslag en uit de gesprekken die in 2017 op ambtelijk niveau met METggz zijn
gevoerd, blijkt dat de stichting bij elke inloop probeert samen te werken met andere
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instellingen, zowel professionele organisaties als vrijwilligersinitiatieven, met wisselend
succes. Bezoekersaantallen blijven gering, maar stabiel.

Kanttekeningen en risico's

Ontwikkelopdracht'transformatie Inloop GGZ' is niet afgerond

Gelijktijdig met het Beleidsplan Wmo 2017-2019 Aan de slag met de transformatie heefl
de raad de Startnotitie Transformatie Inloop GGZ vastgesteld. Deze notitie beschrijft de
gewenste ontwikkelrichting voor de inloop GGZ (breder toegankelijk, meer gerieht op

aansluiten bij initiatieven in de wijk).
Zoals in het verslag van METggz te lezen is, zijn de gemeenten van Midden-Limburg West
en de aanbieders van Inloop GGZ er in 2Ot7 vanwege andere prioriteiten niet in geslaagd

om de ontwikkelopdracht af te ronden. Deze opdracht wordt daarom in 2018 verder
opgepakt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het subsldlebedrag van € 80.292 is volledig in 2Ol7 bevoorschot ten laste van het
hiervoor beschikbaar gestelde budget. Uit het financieel overzicht 2017 blijkt dat de
kosten voor Inloop GGZ iets hoger zijn dan de verleende subsidie. Gelet op het bepaalde
in de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht, is subsidievaststelling hoger dan
subsidieverlening niet mogelijk. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die nu

aanvullende verlening en hogere vaststelling rechtvaardigen. Met METggz is afgesproken
dat zij het verschil, dat € 474,O9 bedraagt, voor haar rekening neemt.

Uitvoering/evaluatie

De transformatie van de Inloop GGZ is onderdeel van de actiematrix 2077-2019 van het
Beleidsplan Wmo Áan de slag met de transformatie. Over de voortgang van de acties
worden college en raad periodiek geïnformeerd, hetzij via afzonderlijke rapportages, hetzij
via de planning en control cyclus.

Com m un icatie/ participatie

METggz wordt door middel van bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte gesteld van
uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
L. Vriens (beleidsadviseur Wmo), P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Rosbergen
(ju rid isch beleidsadviseu r)

Extern
n.v.t.

Bijlagen:

1. Aanvraag subsidievaststelling 2017 met inhoudelijk verslag;
2. Jaarrekening METggz 2OL7;
3. Concept-beschikking subsidievaststelling.
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