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Onderwerp
Subsidievaststelling Inloop GGZ 2OLB

Voorstel
De subsidie aan MET ggzvoor de Inloop GGZ2OLS definitief vastte stellen op € 82.806,-
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
De Open Inloop is een algemene Wmo-voorziening en wordt in onze gemeente uitgevoerd
door MET ggz.Op vierverschillende locaties organiseert MET ggz - al dan niet in
samenwerking met andere organisaties - een inloop voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. MET ggz heeft de aanvraag voor subsidievaststelling 2018 ingediend.

Beoogd effect/doel
De Inloop GGZ is een laagdrempelige voorziening voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid, aanvullend aan behandeling en begeleiding. De voorziening biedt een
structuurpunt in de week, luisterend oor en veilige omgeving, waardoor deze inwoners
worden ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

Argumenten
Het inhoudeliik verslag en het financieel overzicht 2018 laten zien dat de stichting MET ggz
heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen bij de subsidieverlening, zodat de subsidie
2018 kan worden vastgesteld.

Uit het inhoudelijk verslag en het financieel overzicht 2018 is gebleken dat MET ggz heeft
voldaan aan de gestelde verplichtingen bij de subsidieverlening. Het inhoudelijke verslag
geeft inzicht in de activiteiten en beschrijft hoe is gewerkt aan de ontwikkelopdracht. In
2078 zijn op ambtelijk niveau een aantal gesprekken geweest met MET ggz en andere
organisaties betrokken bij de Inloop GGZ. Dit heeft geleid tot de Beleidsnotitie
Transformatie Open Inloop. MET ggz heeft hierin een actieve bijdrage gehad.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassino.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij de subsidieverlening 2018 is ten laste van het beschikbare budget 2018 een

subsidievoorschot uitbetaald van € 82,806,-. Uit het financiccl ovcrzicht 2018 bl¡jkt dat de

kosten voor de Inloop GGZ iets hoger zijn dan de verleende subsidie. Gelet op het
bepaalde in de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht, is subsidievaststelling
hoger dan subsidieverlening niet mogelijk. Er is geen sprake van bijzondere
omstandighcdcn die nu aanvullende verlening en hogere vaststelling rechtvaardigen. De

subsidievaststelling is gelijk aan het betaalde voorschot van € 82.806,- en heeft dus geen

financiële gevolgen in 2019.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
MET ggz voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet bestuursrecht' en

de'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2077'.

Com municatie/ participatie
MET ggz wordt door middel van bijgcvoegde concept beschikking op de hoogte gesteld van

uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst'

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel beleidsadviseur)
F. van Beeck (teamleider Zorg & Participatie)

Extern:
Niet van toepassing

1. Aanvraag subsidievaststelling 2018 met inhoudelijk verslag;
2. Financieel overzicht 20t8;
3. Conceptbeschikking subsidievaststelling 2018.
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