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Subsidie Hoeëskamer Boshoven 2018

Voorstel

Voor 2018 een subsidie te verlenen van maximaal€ 22.059,67 aan de Stichting
Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (PSW), conform bijgevoegde concept-
beschikking.

Inleiding

In samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven en MetGGZ begeleidt
Stichting PSW sinds 2077 de activiteit'De Hoeëskamer'in wijkaccommodatie't Kwintet in
Boshoven. De Hoeëskamer is een open inloop van vier dagdelen per week waar
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten plaatsvinden. De inzet van
METggz, die bestaat uit het twee dagdelen per week begeleiden van de Hoeëskamer,
wordt bekostigd uit de middelen voor inloop GGZ. Stichting PSW begeleidt de andere twee
dagdelen.

Beoogd effect/doel

De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. De Hoeëskamer draagt hier aan bij door inwoners met
elkaar in verbinding te brengen door een plek te creëren waar mensen elkaar ontmoeten,
activiteiten plaatsvinden en mensen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Argumenten

l. Waar mogeliik wordt ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening geboden.

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de
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gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo

2015, artikel 1.1.1 eerste lid). Hetfaciliteren van een algemene voorziening in de vorm
van een open inloop (de Hoeëskamer) voldoet aan deze definitie.

2. Intoop voorkomt of vermindert het beroep op maatwerkvoorzieningen.

Als er een beroep wordt gedaan op een Wmo-maatwerkvoorziening, wordt bekeken wat

redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk. Vervolgens zal

worden beoordeeld of er een (aanvullend) beroep kan worden gedaan op een algemene

voorziening. De Hoeëskamer in Boshoven biedt kwetsbare inwoners laagdrempelig de

ruimte om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten
worden deels door de deelnemers zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden
voor de deelnemers om vrijwilliger bij de Hoeëskamer te worden. Dit bevordert de

zelfredzaamheid van inwoners waardoor er minder snel een maatwerkvoorziening hoeft te
worden ingezet.

3. Subsid¡e is noodzakelijk om de Hoeëskamer Boshoven voort te kunnen zetten.

In samenwerking mct dc Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven, wijkaccommodatie 't
Kwintet en METggz, wordt er vorm gegeven aan de Hoeëskamer. Deze algemene
voorziening is geen onderdeel van de inkoop Wmo, die zich richt op

maatwerkvoorzieningen, Daarom wordt de inzet van professionele partijen gesubsidieerd.

Kanttekeningen en risico's

r. De Hoeräskamer bevindt zich in wijkaccommodatie 't Kwintet. Deze locatie is echter

ondergeschikt aan het netwerk dat inwoners samen opbouwen. De toekomst van het
wijkcentrum wordt meegenomen in besluitvorming rondom de voorzieningenplannen en

staat los van deze subsidie.

2. De aanvraag is in het laatste kwartaal 2017 ontvangen. De afhandeling van de

aanvraag heeft door personele wisselingen en andere prioriteiten lang op zich laten

wachten. PSW is tussentijds mondeling op de hoogte gesteld dat de besluitvorming
later is dan gebruikelijk.

Finaneiële, personele en juridische gevolgen

Binnen de exploitatieopzet Wmo 2018 is rekening gehouden met uitgaven voor algemene

voorzieningen, waaronder deze subsidie aan PSW voor de Hoeëskamer Boshoven' Er is

ruimte om deze subsidie te verlenen (6700003-64230t6)'

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidieverplichting is dat er tenminste eenmaal per jaar overleg wordt
gevoerd met de gemeente Weert over de resultaten van de Hoeëskamer Boshoven, zodat

de gemeente kan beoordelen of de beoogde doelstellingen worden behaald.

Com municatie/ partici Patie

De aanvrager wordt van uw besluit middels bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte

gesteld.

Overleg gevoerd met

Intern
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Saskia Doek (beleidsadviseur OCSW), Dinie Louwers (business controller Sociaal Domein),
Patricia Vos (financieel adviseur)

Extern:

Walter Teunissen (Stichting PSW)

Bijlagen:

-subsídieaanvraag en begroting
-concept-beschikking
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