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Onderwerp

Toekomstbestend ¡g e voorz ien in gen voor ouderen

Voorstel

1. De projectopdracht'Toekomstbestendige voorzieningen voor ouderen'aan Punt Welzijn
vast te stellen;

2. Een aanvullende subsidie van maximaal€29.425f- aan Punt Welzijn te verlenen,
conform bijgevoegde begroting, voor de uitvoering van de projectopdracht conform
bijgaande concept-beschikking.

Inleiding

Een van de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is
ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en
meedoen in de maatschappij. In onze regio blijkt dat er ten opzichte van het landelijk
gemiddelde een sterkere vergrijzing is. Ook zien wij steeds meer alleenstaande ouderen.
Dit maakt de aanwezigheid van voldoende en adequate voorzieningen voor ouderen
essentieel.
De Stichting Dagopvang Weert, die in 1989 is opgericht, is voor het behalen van deze
doelstellingen een belangrijke paftner gebleken. Zij hebben huiskamers voor kwetsbare
ouderen die als doel hebben om ouderen een gezellige ochtend en/of middag te geven en
zodoende familieleden en mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. De doelgroep van de
Stichting Dagopvang Weeft bestaat uit ouderen die op hulp aangewezen zijn wegens
beperkingen, ouderen die dreigen te vereenzamen of in een sociaal isolement dreigen te
raken en ouderen die op zoekzijn naar gezelligheid en contact willen met leeftijdsgenoten.
Ouderen die zelf niet naar de huiskamers kunnen komen, worden opgehaald door
vrijwillige chauffeurs. Er zijn momenteel vijf huiskamers verspreid over Weert.
In 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur van de
Stichting. Hierin is naar voren gekomen dat met name het organisatorische onderdeel van
de Stichting erg kwetsbaar is geworden en dat dit de continuiteit van de huiskamers in
gevaar brengt. In september 2018 heeft de Stichting Dagopvang Weert een beleidsplan
opgesteld met een beschrijving van het toekomstbeeld van de Stichting en hoe zij dit
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kunnen bereiken. Samen met de Stlchtlng Dagopvang Weert en Punt Welzijn, heeft de
gemeente geconstateerd dat de huidige voorzieningen voor ouderen niet
toel<omstbestendig zijn. Om te zorgen voor toekomstbestendig en adequate voorzieningen
voor ouderen, is het noodzakelijk om hier nader onderzoek naar te verrichten.

Beoogd effect/doel

Toeko¡nslbestendige vootzieningen voor ouderen in Weert, waarbij de samenwerking
tussen ketenpartners wordt gezocht en verbindingen worden gemaakt met bestaande
initiatieven.

Argumenten

1.1 De huiskamers van de Stichting Dagopvartg Weert leveren een belangt'ijke bijdrage
aan de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
Een belangrijke doelstelling van de Wmo 2015 is het mogelijk maken dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen netwerk en eventueel met
ondcrstcuning van de gemeente. De huiskamers van de Stichting dragen hier in
belangrijke mate aan bij.
De huiskamers bieden voor ongeveer 140 oudcrcn pcr weck een vorm van dagbesteding
en dagstructuur en zorgen ervoor dat ouderen met elkaar contact kunnen leggen om
vereenzaming te voorkomen. In veel gevallen kan er door de huismakers worden
voorkomen dat deze ouderen een beroep doen op een (dure) Wmo-maatwerkvoorziening
Het is belangrijk dat gemeente investeert om deze voorzieningen toekomstbestendig te
maken.

1.2 De continuîteit van de huiskamers en het voortbestaan van de Stichting Dagopvang
Weert staat onder druk en daarmee is het voortbestaan van een belangrijke voorziening
voor ouderen in Weeft niet gewaarborgd,
Met name het organisatorisch stuk bij de Stichting is heel kwetsbaar, alsmede
waarborging van de continuiteit van vrijwilligers. De huidige bestuurders en vrijwilligers
zijn met te veeltaken belast. Onderdeel van de Wmo 2015 is de ondersteuning van
vrijwilligers. De huiskamers van de Stichting Dagopvang Weert worden volledig door
vrijwilligers gedraaid. Doordat de Stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt is dit een
relatief goedkope vooziening. Het volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers brengt wel
risico's met zich mee. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief voor de Stichting Dagopvang
Weert. Het wordt echter steeds moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden die zich voor
langere tijd willen verbinden aan de Stichting. De huidige vrijwilligers zijn veelal zelf al op
leeftijd. De Stichting Dagopvang Weert heeft zelf al, samen met Punt Welzijn, pogingen
ondernomen om vrijwilligers te werven. Dit heeft onvoldoende tot resultaat gele¡d.

1.3 De gemeente is in het kader van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de
ondersteu n ing va n ma ntelzorgers.
Voorzieningen voor ouderen zorgen er niet alleen voor dat de ouderen een geschikte
dagopvang hebben, maar zorgen er ook voor dat mantelzorgers tijdelijk worden ontlast
van de zorg voor hun naasten.

7.4 Onderdeel van de opdracht aan Punt Welzijn is om te onderzoeken wat er nodig is om
in het Birgifuinessenklooster een huiskamer voor ouderen op te richten.
Jaarlijks wordt de Crossmoor Charity Cup georganiseerd, waarvan de opbrengst volledig
ten goede komt van het goede doel. Voor de editie van 2019 is de opbrengst bedoeld voor
de ouderenzorg in Weert. De organisatoren van de Cup willen de opbrengst doneren aan

de Stichting Dagopvang Weert, met de voorwaarde dat er in ieder geval in het
Birgittinessenklooster een huiskamer voor ouderen wordt opgericht. De gemeente staat
positief tegenover dit initiatief en wil daarom ondersteuning bieden door Punt Welzijn
opdracht te geven deze mogelijkheden te verkennen.
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2.1 Punt Welzijn is de aangewezen organisatie om de projectopdracht ten uitvoer te
brengen.
Punt Welzijn is onze patner die in Weert het Welzijnswerk uitvoeft. Daarnaast heeft Punt
Welzijn al veel contact met de Stichting Dagopvang Weert, bijvoorbeeld met betrekking
tot het werven van vrijwilligers en de huur van huiskamer'De Roos' in het Cwartier, die
een zeer belangrijke rol speelt bij voorzieningen voor ouderen.

2.2 De projectopdracht aan Punt Welzijn kan niet volledig binnen de reguliere subsidie
aan Punt Welzijn worden uitgevoerd.
De projectopdracht valt deels binnen twee thema's van het basispakket van Punt Welzijn,
namelijk mantelzorg en informele zorg, en vrijwilligersondersteuning. Met name de
reguliere vrijwilligersondersteuning door Punt Welzijn biedt veel aanknopingspunten
(informatie en advies geven aan vrijwilligers, makelen van vraag en aanbod, werven en
binden van nieuwe vrijwilligers en het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid). De
projectopdracht is echter zeer specifiek op de transformatie van de Stichting Dagopvang
Weert gericht. Er zal daarom een aanvullende subsidie verleend moeten worden om het
project volledig ten uitvoer te kunnen brengen. In de bijgevoegde begroting is
aangegeven welke kosten wel binnen de reguliere subsidie vallen en welke kosten niet.

Kanttekeningen en risico's

De opbrengst van de Crossmoor Charity Cup is een eenmalige donatie en is geen
structurele financiering voor de Stichting Dagopvang Weert. De komst van een extra
huiskamer in het Birgittinessenklooster zal voor de Stichting Dagopvang Weert echter
structurele kosten met zich meebrengen. Dit zal gevolgen hebben voor de jaarlijkse
subsidie die de gemeente verstrekt aan de Stichting Dagopvang Weert op basis van de
nota' Herzien in g su bsid iestelsel vrijw i ll igers-orga nisatie s 20 L7' .

Financiële, personele en juridische gevolgen

Punt Welzijn wordt opdracht gegeven om, in nauwe samenwerking met de Stichting
Dagopvang Weert, binnen maximaal 6 maanden een concreet plan van aanpak op te
leveren hoe de gemeente kan zorgen voor toekomstbestendige voorzieningen voor
ouderen. Volgens de bijgevoegde begroting van PuntWelzijn, bedragen de kosten voorde
(extra) inzet € 29.425,-. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de Wmo-
exploitatieopzet 2019 nieuwe taken ten behoeve van de algemene voorzieningen
(6700001-6425000).

Uitvoering/evaluatie

Punt Welzijn zorgt ervoor dat er na maximaal zes maanden een concreet plan van aanpak
wordt opgeleverd. Tussentijds wordt er minimaal twee keer een evaluatiegesprek gevoerd
met Punt Welzijn, de Stichting Dagopvang en de gemeente. Na zes maanden volgt er een
uitgebreide evaluatie met alle betrokken partijen.

Com mun icatie/ participatie

Punt Welzijn wordt van uw beslissing op de hoogte gesteld door middel van bijgevoegde
beschikking en projectopdracht. De Stichting Dagopvang Weert, de werkgroep Crossmoor
Charity Cup en de zuster van het Birgittinessenklooster ontvangen een kopie van de
beschikking. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-Iijst.

Overleg gevoerd met

Intern: D. Louwers (Business controller sociaal domein), M. Rosbergen (juridisch
beleidsadviseur), M. Poell (beleidsadviseur sociaal domein), P. Vos (financieel adviseur).
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Extern: J. Wouters (secretaris Stichting Dagopvang Weert), E. Ahsman (voorzitter
Stichting Dagopvang Weeft), F. Clout (senior Servicepunt Vrijwilligers), I. den Mulder
(managcr Punt Welzijn), moeder-overste Zusters Birgittinessen, V. Nies (Crossmoor
Charity Cup), P. Bos (Crossmoor Charity Cup)

Bijlagcn:
- Con€ept-beschikking aart Furtt Welzijn
- Projectopdracht aan Punt Welzijn
- begroting Punt Welzijn
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