
Dienstenbegroting 2019 periode april 2019  / november 2019

Dienstennaam Toekomstbestendige voorzieningen voor ouderen
Team Servicepunt Vrijwilligers
Budgethouder Francien Clout
Manager Ilse den Mulder

KOSTEN
Personele inzet Aantal uren Tarief € Bedrag
 
Verkennen huiskamers 30 57,50 1.725,00
Verkennen behoefte ouderen 60 57,50 3.450,00
Verkennen birgittinessen aanbod 80 63,00 5.040,00
Verkennen gat tussen Wmo/Wlz 75 63,00 4.725,00
Ondersteuning Stichting Dagopvang Weert 100 63,00 6.300,00
Schrijven projectplan 105 63,00 6.615,00
Planning en plan van aanpak 90 63,00 5.670,00

- -
Totaal kosten personele inzet 540

Activiteitenkosten project
Bijeenkomsten zaalhuur koffie / thee/ e.d. 500,00
 

Totaal kosten project

BATEN
eigen inbreng door synergie

Aantal uren Tarief   
Inzet Steunpunt Senior 40,00 57,50 2.300,00
Inzet Steunpunt Mantelzorg 20,00 57,50 1.150,00
Inzet Servicepunt Vrijwilligers 20,00 57,50 1.150,00

Subsidies:

 
Overige inkomsten

-
 -

-

Totaal inkomsten project
Saldo 

TOELICHTING 

Binnen de thema's; mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet is aandacht voor de ondersteuning van de Stichting Dagopvang Weert. 
Ook het binnenkort op te richten steunpunt senior zal aandacht hebben voor de Stichting Dagopvang Weert. 
Het resultaat van het transformatieproces zal door deze integrale samenwerking uiteindelijk wordt versterkt.



Door deze opdracht weg te zetten bij Punt Welzijn kan er kostenbesparend gewerkt worden. De consulenten van Steunpunt Mantelzorg komen bij senioren thuis en kunnen daar aandacht vragen voor de behoefte die er zijn ten opzichte van respijtzorg. Deze hebben een directe relatie met de dagopvang.
Vanuit het Steunpunt Senior wordt verkent wat senioren nodig hebben om de zelfredzaamheid te kunnen behouden. Stg. Dagopvang is daar een onderdeel van en eea kan dus worden vertaald naar dit plan van aanpak. 
Het Servicepunt Vrijwilligers ondersteunt stichtingen bij reorganisaties en transformaties. Het team van het Servicepunt zal hierin het proces gedeeltelijk kunnen ondersteunen vanuit reguliere subsidie.
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