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Onderwerp
Subsidie 2020 Stichting MET ggz en Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg.

Voorstel
1. Voor 2020 een subsidie te verlenen aan Stichting MET ggz van maxímaal €87.734,-ten
behoeve van de activiteit'Open Inloop', conform bijgevoegde conceptbeschikking.
2. Voor 2020 een subsidie te verlenen aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-
Limburg van maximaal € 22.84t,- ten behoeve van de activiteit'De Hoeëskamer', conform
bijgevoegde conceptbesch ikking.

Inleiding
Op vier verschillende locaties in Weeft organiseeft MET ggz een Open Inloop voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid. De Open Inloop is een activiteit waar buuftbewoners
elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden. Op één locatie wordt
samengewerkt met Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (PSW) en daar
heet de Open Inloop'De Hoeëskamer'. Deze activiteit vindt vier dagdelen per week plaats
in wijkaccommodatie 't Kwintet in Boshoven. MET ggz begeleidt'De Hoeëskamer'twee
dagdelen per week en de andere twee dagdelen worden begeleid door PSW. De Open
Inloop op de overige drie locaties in Weert worden begeleid door MET ggz.

Beoogd effect/doel
1. Door het verlenen van subsidie aan MET ggz kan de Open Inloop in onze gemeente
worden voortgezet en verder worden ontwikkeld conform de eerder in de Beleidsnotitie
Transformatie Open Inloop (2018) aangegeven richting.
2. Door het verlenen van subsidie aan PSW kan 'De Hoeëskamer'worden vooftgezet en
verder worden ontwikkeld conform de eerder in de Beleidsnotitie Transformatie Open
Inloop (2018) aangegeven richting.
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Argumenten

7.7 en 2.1 De uitgevoerde acties door MET ggz en Stichting PSW en de behaalde
resultaten in 2019 geven voldoende vertrouwen om paftijen opnieuw de mogelijkheid te
bieden om de Open Inloop en 'De Hoeëskamer' in 2020 uit te voeren.
In de subsidiebeschikkingen 2019 aan MET ggzen Stichting PSW staat beschreven dat
afhankelijkvan de behaalde resultaten besloten wordt hoe de Open Inloop er na 2019 uit
zal gaan zien en in welke vorm dit gefinancierd wordt. De portefeuillehouder is tussentijds
geïnformeerd over de behaalde resultaten. Op basis hieruan is aan MET ggz en Stichting
PSW aangegeven dat zij opnieuw een subsidieaanvraag in kunnen dienen voor 2020 voor
de uitvoering van de Open Inloop in Weert.

7.2 en 2.2 Waar mogelijk wordt onde¡steuning in de vorm van een algemene vooziening
geboden.
Een algemene voorz iening 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 1.1.1 eerste lid). Het faciliteren van een algemene voorziening in de vorm
van een Open Inloop voldoet aan deze definitie.

7.3 en 2.3 De Open Inloop 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 Open Inloop biedt kwetsbare inwoners laagdrempelig de ruimte om elkaar
te ontmoeten en deelte nemen aan activiteiten. Deze activiteiten worden deels door de

deelnemers zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor de deelnemers
om vrijwilliger te worden. Dit bevordert de zelfredzaamheid van inwoners waardoor er
minder snel een maatwerkvoorziening hoeft te worden ingezet.

7.4 en 2.4 Subsidie is noodzakeliik om de Open Inloop en'De Hoeëskamer'voort te
kunnen zetten,
De Open Inloop is een algemene voorziening en is geen onderdeel van de inkoop Wmo,
die zich richt op maatwerkvoorzieningen. Daarom wordt de inzet van professionele
partijen gesubsidieerd.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidies van maximaal € 87.734,- voor MET ggz voor de Open Inloop Weert 2O2O en

€ 22.84I,- voor Stichting PSW voor de activiteit'De Hoeëskamer' 2020 kunnen worden
opgevangen binnen de geraamde bedragen hiervoor in de begroting 2020 (Wmo-
exploitatie nieuwe taken 670003/6423016). Er zijn geen personele of juridische gevolgen

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Elk half jaar verstrekt MET ggz en Stichting PSW een tussentijdse rapportage waarbij de
behaalde resultaten en voortgang van de activiteiten over de voorliggende periode

verantwoord worden. Hier is een resultaatgesprek aan gekoppeld. Op basis van de
jaarstukken wordt beoordeeld of MET ggz en Stichting PSW voldoen aan de voorwaarden
die, conform de van toepassing zijnde subsidieregeling, worden gesteld aan MET ggz en

Stichting PSW. Op basis hiervan en de aanvraag van MET ggz en Stichting PSW zal

vaststelling van de subsidie 2020 door uw college plaatsvinden.
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Com municatie/ participatie
Het bestuur van MET ggz en Stichting PSW wordt door middel van bijgevoegde
conceptbeschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.
De raad wordt geTnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Beeck ( teamleider Zorg & Participatie)
Patricia Vos (beleidsadviseur financiën)

Extern:
Jeanine Lemmen (coördinator Open Inloop MET ggz)
Katja Derkx (financieel controller MET ggz)
Walter Teunissen (teamleider Stichting PSW)

Bijlagen:
1. Conceptbeschikking aan MET ggz

2. Conceptbeschikking aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg

3. Subsidieaanvraag MET ggz

4. Subsidieaanvraag Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg
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