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Com binatiefunctionaris beweegmakelaar 20 1B-20 19

Voorstel

1. Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 25.000,- voor het
realiseren van 0,4 fte beweegmakelaar voor de periode 1 september 2018 tot en met
31 augustus 2019.

2. De afspraken met Punt Welzijn over de combinatiefunctionaris beweegmakelaar
opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de
sa menwerki n gsovereenkomst.

3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

Inleiding

Sinds februari 2016 is de beweegmakelaar actief in Weert. Inmiddels een begrip binnen de
domeinen welzijn, gezondheid en bewegen.

De beweegmakelaar is gericht op het stimuleren van het dagelijks bewegen en structureel
bewegen/sporten bij kwetsbare volwassenen die dat nog n¡et of weinig doen. Sport en
bewegen wordt ingezet als middel om de participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van
deze burgers te vergroten. De beweegmakelaar neemt kwetsbare volwassenen als het
ware bij de hand om hen kennis te laten maken met sport- en beweegaanbod.

Het ontbreekt deze doelgroep vaak aan middelen, zelfvertrouwen en kennis over het
aanbod. De beweegmakelaar maakt hierin daadwerkelijk het verschil. Er wordt gestreefd
naar continuering van activiteiten door de doelgroep, waarbij de beweegmakelaar als
makelaar fungeert tussen doelgroep en sportaanbod. De inzet van de beweegmakelaar is
een succes en mooie resultaten zijn tot op heden behaald.
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Beoogd effect/doel

Continueren van de inzet van de beweegmakelaar teneinde het dagelijks bewegen en
structureel sporten bij kwetsbare volwassenen te blijven stimuleren.

De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Sommige mensen hebben daarbij een steuntje in de
rug nodig. Dat kan via een individuele maatwerkvoorziening, maar ook via algemene
voorzieningen. Dit is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers,
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015, artikel
1.1.1eerste lid). Een beweegmakelaar is een algemene Wmo-voorziening en draagt bij
aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners, waardoor zij beter
kunnen meedoen in de samenleving.
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7.1 Continuering van de Beweegmakelaar is gewenst.
De beweegmakelaar is een good practice als het gaat om integrale samenwerking, het
bereiken van kwetsbare volwassenen en vele andere doelen. Door de inzet van de
Beweegmakelaar snijdt het spreekwoordelijke mes aan meerdere kanten. Goede
resultaten zijn tot nu toe geboekt en de beweegmakelaar is een succes. In bijlage 1 is een
overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten bijgevoegd.

1.2 Beweegmakelaar leveft een bijdrage aan Wmo doelen.
De inzet van de beweegmakelaar draagt bij aan Wmo doelen op het gebied van
participatie en zelfredzaamheid. De beweegmakelaar past binnen de definitie van
'algemene voorziening'binnen het Wmo beleid.

2. De beweegmakelaar sluit aan bij gestelde ambities.
De inzet van de beweegmakelaar sluit aan bij datgene waarvoor de regeling Brede
Impuls Combinatiefuncties is bedoeld. En is in lijn met het gemeentelijke beleid (Let's
Move! 2011 e.v., vastgesteld door de raad op 6 juli 2011).

3. Het ondeftekenen van een addendum valt onder de bevoegdheid van de burgemeester
Voorstel is om wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

Kanttekeningen en risico's

Bijgaand addendum (Addendum IV combinatiefuncties beweegmakelaar 2018-20 19) dient
door beide partijen voor akkoord te worden getekend.

In de periode september 2018 tot en met juni 2019 wordt het beleid combinatiefuncties
herijkt. Doel is het opnieuw bepalen van een gemeentelijke visie en doelen, met hieraan
gekoppeld de inzet van combinatiefunctionarissen. Streven is om met ingang van
schooljaar 2OL9-202O de combinatiefunctionarissen op 'nieuwe wijze' in te zetten. De
functie beweegmakelaar maakt onderdeel uit van deze heroriëntatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De loonkosten van 0,4 fte beweegmakelaar voor de periode van 1 september 2018 tot en
met 31 augustus 2019 bedragen € 20.000,- en de activiteitenkosten € 5.000,-.
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Dekking
Het subsidie is een algemene voorziening Wmo en wordt daarom opgevangen binnen de
beschikbare middelen voor de nieuwe taken Wmo. De kosten bedragen € 8.333,- in 2018
en € 16.667,- in 2019. Binnen de exploitatieopzetten 2018 en 2019 nieuwe taken Wmo
wordt met deze bedragen rekening gehouden. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van
de begroting 2019.

Uitvoering/evaluatie

De beweegmakelaar is in dienst bij Punt Welzijn en maakt onderdeel uit van het team
combinatiefunctionarissen. De beweegmakelaar zet de verrichte werkzaamheden voort,
conform gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met Punt Welzijn in het
kadervan de Brede Impuls combinatiefuncties (1 september 2016 t/m 31 augustus 2019)

Door Punt Welzijn zal voor l juni 2019 een inhoudelijke en financiële (over het
activiteitengeld) rapportage worden gedaan. Aan de hand van werkelijke uitgaven van de
Beweegmakelaar wordt het activiteitenbudget vastgesteld. Uiterlijk voor 31 mei 2019
wordt de functie Beweegmakelaar geëvalueerd met het oog op continuering van de
functie.

Comm unicatie/ partici patie

Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van het
besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
L. Vriens, beleidsadviseur OCSW-Wmo
R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
P. Vos, beleidsadviseur Financiën

Extern:
T. Ekerschot, bestuurder Punt Welzijn
N. Peulen, coördinator combinatiefuncties

Bijlagen

1. Resultaten beweegmakelaar 2017
2. Addendum IV combinatiefuncties beweegmakelaar 2018-2019
3. Beschikking beweegmakelaar 2019
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