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Onderwerp
Subsidie 2020 'Huiskamer voor ouderen Boshoven'

Voorstel
Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen van maximaal € 2.500,- aan Stichting Wijkraad
Boshoven ten behoeve van 'Huiskamer voor ouderen Boshoven' en deze direct vast te
stellen conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Vanaf mei 2016 heeft de wijkraad Boshoven de organisatie van de'Huiskamervoor
Ouderen Boshoven' overgenomen van Stichting Dagopvang Weert. In de huiskamer wordt
wekelijks een sociale middag georganiseerd voor kwetsbare ouderen.
Het bestuur van Stichting wijkraad Boshoven heeft op B oktober 2019 subsidie
aangevraagd voor de huurkosten van de ruimte. Deze incidentele subsidieaanvraag is
ingediend op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet bestuursrecht
aangeboden. De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017.

Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. De laagdrempelige voorziening 'Huiskamer voor
ouderen Boshoven' draagt hieraan 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
1.1 Het is belangriik om voor kwetsbare ouderen een laagdrempelige voorziening

beschikbaar te hebben in de wijk.
Er zijn wekelijks ongeveer 18 deelnemers. Gelet op het belang om voor kwetsbare
ouderen een laagdrempelige voorzíening beschikbaar te hebben in de wijk, wordt
voorgesteld om voor 2020 opnieuw subsidie beschikbaar te stellen aan de wijkraad
Boshoven ten behoeve van de huiskamer voor ouderen Boshoven.
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1.2 De subsidie kan direct worden vastgesteld, omdat de totale subsidie onder de grens
van € 5.000,- blijft.

Zie artikel 12.1 van de Algemene Subsidieverordening Weeft 20L7.

1.3 Om deze voorziening aan te kunnen wijzen als algemene voorziening in het kader van
de Wmo is het van belang dat de gemeente met de aanbieder een afspraak maakt
over de maximale eigen bijdrage die van deelnemers gevraagd mag worden.

De huidige bijdrage van de ouderen is € 2,- per keer. De afspraak is dat er maximaal €
2,50 per keer mag worden gevraagd.

Kanttekeningen en risico's
1.1 De'Huiskamer voor ouderen Boshoven'zelf is geen juridische entiteit. Om deze reden

is de subsidieaanvraag door Stichting Wijkraad Boshoven ingediend. De wijkraad is

een reeds bekende ketenpaftner binnen het sociaal domein.
1.2 De gemeente heeft in 2OL7 en 2018 subsidie verleend aan Stichting Wijkraad

Boshoven ten behoeve van de'Huiskamer voor ouderen Boshoven'. In 2OL9 heeft de
wijkraad door een intern misverstand geen subsidieaanvraag gedaan. De wijkraad en
't Kwintet hebben zo goed als mogelijk de kosten gedekt.

1.3 De huiskamer vond plaats in 't Kwintet. Deze wijkaccommodatie is verhuisd naar het
schoolgebouw aan de Annendaal. De activiteiten van de huiskamer zullen hier worden
vooftgezet.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevoloen:
Deze subsidie kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet Wmo, ten laste van het
budget voor algemene Wmo-voorzieningen (6700001/6425000).

Personele gevolgen:
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen:
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Hoewel deze subsidie direct wordt vastgesteld , zal er in de beschikking worden
opgenomen om minimaal 1 keer per jaar een evaluatie plaats te laten vinden met de

Stichting Wijkraad Boshoven en de gemeente om ervaringen en informatie uit te wisselen.

Gom mu n icatie/ participatie
Het bestuur van Stichting Wijkraad Boshoven d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op
de hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern: Dinie Louwers (business controller Sociaal Domein), Patricia Vos (beleidsadviseur
Financiën)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
- Subsidieaanvraag2020
- Conceptbeschikking
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