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Onderwerp
Hulp bij het huishouden 2020 in het Franciscus Hospice

Voorstel
1. Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen van maximaal € 20.770,43 aan Stichting Land
van Horne ten behoeve van huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice.
2. Voor het jaar 2020 eenmalig een extra bedrag van € 4.8L4,57 te verlenen aan
Stichting Land van Horne ten behoeve van huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice
en deze direct vast te stellen.
3. Met ingang van 202L de hulp bij het huishouden ten behoeve van het Franciscus
Hospice te bekostigen op basis van een overeenkomst conform de verwerving hulp bij het
huishouden 2021.

Inleiding
Stichting Land van Horne heeft op ll oktober 2019 een incidentele subsidieaanvraag op
basis van a¡tikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet bestuursrechf aangeboden. De
procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

In het Franciscus Hospice, beheerd door Stichting Eerbied voor het Leven, kunnen mensen
terecht voor wie medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en de levensverwachting
minder dan drie maanden is. De indicatie voor opname in het Hospice moet gesteld
worden door het Centrum IndicatiestellingZorg (CIZ). Bewoners kunnen in een huiselijke
omgeving hun laatste levensfase doorbrengen. Hiervoor zijn zes sfeervolle kamers
ingericht.

Voor de kosten voor huisvesting, onderhoud, inrichting, voeding en energie is het Hospice
afhankelijk van giften en fondsenwerving. Verder zijn er ongeveer 65 vrijwilligers actief in
het Hospice. De kosten voor de zorg in het Hospice worden betaald uit de
zorgverzekeringswet. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de Zorggroep.

Cliënten die in het Hospice verblijven kunnen in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo) aanspraak maken op de maatwerkvoorziening hulp bij het
huishouden. Een van de criteria voor het toekennen van huishoudelijke hulp is dat de

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Linda Vriens en Twan Joosten
(o49 5-57 5e44 / 0495-575488)

drs. P.P.H. (Paul) Sterk

B&W-voorstel:
Dl-886503

Zaaknummer:
873704

Publicatie:
nbaar

S W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

w

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
6 december 2019

In te vutlen door het B&W secretariaat:

)lettooro
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:
Beslissing d.d.: lt{- ot.TeZo Nummer:

E Niet akkoord
! Gewijzigde versie

2
pagina's: 4

Pagina 1

Totaal

De



cliënt zijn hoofdverblijf in de gemeente moet hebben. Voor cliënten die in het Hospice
verblijven, maar officieel woonachtig zijn buiten de gemeente Weeft, kan het verzoek voor
huishoudelijke hulp op grond van het hierboven genoemde worden afgewezen. Een

tijdrovend en cliëntonvriendelijk proces. Daarom heeft cie gemeente Weert in 2011
besloten de aanbieder die de huishoudelijke hulp verzorgt in het Hospice jaarlijks een

subsidie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) te
verlenen. Vanaf 1 september 20L7 worden de huishoudelijke activiteiten naar
tevredenheid van het Hospice uitgevoerd door Stichting Land van Horne.

Bcoogd cffcct/doel
Een toekomstbestendige en rechtmatige financier¡ng van hulp bij het huishouden in het
Franciscus Hospice.

Argumenten
1.1 De cliënten van het Franciscus Hospice zouden in de thuissituatie aanspraak op een
Wmo-lndlcatie hulp bij het huisltouden ku¡ttten ntaken.
Het Hospice biedt thuisvervangende zorg voor mensen die nog maar kort te lcvcn hebben.
Deze mensen zouden, als zU thuis zouden verblijven, in het kader van de Wmo aanspraak
op een indicatie hulp bij het huishouden kunnen maken. In het verleden moesten cliënten
bij hun eigen gemeente een Wmo-indicatie hulp bij het huishouden aanvragen. Vanwege
de wettelijke doorlooptijden binnen de Wmo in combinatie met de beperkte verblijfsduur
in het Hospice, was deze werkwijze van indicatiestelling op cliëntniveau niet
cliëntvriendelijk, bureaucratisch en onnodig omslachtig. Daarom heeft de gemeente in

2011 besloten om de aanbiederdie de hulp bij het huishouden verzorgt binnen het
Hospice in de vorm van een jaarlijks vast bedrag te subsidiëren.
Voor de gemeente Weert betekende deze oplossing een besparing op de

uitvoeringskosten. De omliggende gemeenten hadden er baat bij, omdat zij geen

huishoudelijke hulp voor hun cliënten in het Hospice hoefden te betalen. Bovenal wordt
administratieve rompslomp voor cliënten en aanbieder voorkomen.

1.2 Er wordt voor cle bekostiging van de hulp bij het huishouden door middel van een
subsidie aansluiting gezocht bij de tarieven hulp bij het huishouden in natura 2020,
gebaseerd op de resultaatfinanciering 'schoon & leefbaar huis'.
In 2011 is het subsidiebedrag jaarlijks op € 14.000,- vastgesteld. Er heeft door de jaren
heen geen indexatie plaatsgevonden, ondanks dat er in 2OL7 een ingrijpende verbouwing
heeft plaatsgevonden waardoor het aantal schoon te maken ruimten is toegenomen. Ook
gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de cao VW en de AMvB reële kostprijs is een

bedrag van € 14.000,- niet meer marktconform te noemen. In 2018 heeft de gemeente
een bedrag van € 20.000,- vastgesteld. In 2019 heeft de gemeente, in overleg met Land
van Horne, een lumpsumbedrag van € 20.800,- verleend.
Door aansluiting te zoeken bij het vigerend inkoopbeleid en de daarbij vastgestelde
tarieven 2020 wordt uitgegaan van zes keer de maatwerkvooziening'schoon en leefbaar
huis'van 52 weken hulp per jaar (in plaats van 49 weken). Voor het jaar 2O2O betekent
dit: (€ 3.252,60 per jaar/49 weken)x 52 weken = €3.45L,74 x 6 maatwerkvoorzieningen
hbh = €20.7LO,43.

2.7 Voor het jaar 2020 vraagt Land van Horne een bedrag van € 25.525,''
Dit bedrag is € 4.814,57 hoger dan het bedrag genoemd onder argument 1.2. De reden
hiervan is dat Land van Horne uit is gegaan van 17,5 uur huishoudelijke hulp tegen een
uuftarief. De gemeente gaat echter uit van resultaatfinanciering waarbij er geen indicatie
in uren wordt afgegeven maar een jaarbedrag per huishouden wordt gegeven. Voor 2020
wordt het verschil van € 4.814,57 eenmalig als subsidie aan Land van Horne verleend.
Overigens heeft de bestuurder van Stichting Land van Horne aangegeven dat zij vanuit
hun resultaat 2019 een bijdrage aan de gemeente doet van € 5.000,-. Concreet betekent
dit dat de subsidieaanvraag van 2020 voor een bedrag van € 25.525,- ongewijzigd blijft,
maar dat de budgettaire belasting voor de gemeente € 20.525,- is.
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2.2 Het aanvullende subsidiebedrag kan direct worden vastgesteld, omdat de totale
subsidie onder de grens van € 5.000,- blijft, conform artikel 72.7 van de Algemene
Su bsi d i evero rden i n g Weert 20 1 7.

3.1 Een overeenkomst ten behoeve van de hulp bij het huishouden in het Franciscus
Hospice gebaseerd op vigerend inkoopbeleid is toekomstbestendiger dan jaarlijks nieuwe
su bsidieafspra ken te ma ken.
De huidige contracten hulp bij het huishouden lopen tot en met 2020. Voor de nieuwe
verwerving vanaf 2021 wordt de huishoudelijke hulp in het hospice meegenomen, zodat
hier toekomstbestendige afspraken over gemaakt kunnen worden.

3.2 Vanaf 2021 is er geen ruimte voor meerkosten bovenop de bekostiging van de
gemeente, die gebaseerd is op het vigerend inkoopbeleid.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de meerkosten van de hulp bij het huishouden te
bekostigen. Het Hospice kan hier bijvoorbeeld hun eigen middelen voor inzetten, het
Hospice kan in overleg gaan met de aanbieder over de in te zetten ondersteuning en het
Hospice zou omliggende gemeenten om een donatie kunnen vragen.
Ongeveer 75o/o vãn de cliënten die verblijven in het Hospice zijn daadwerkelijk afkomstig
uit de gemeente Weert:

- In 2018 waren er in totaal 63 cliënten, waarvan 48 cliënten afkomstig waren
uitde gemeenteWeert (760/o),4 uit Nederweert (60lo), 5 uit Leudal (B%). De
overige cliënten kwamen uit andere gemeenten.

- In 2019 (peildatum 4 december 2019) kwamen van de 42 cliënten, 28
personen uit de gemeente Weert (660/o),3 uit de gemeente Leudal (7o/o),3 uit
de gemeente Nederweert (7Vo). De overige cliënten kwamen uit andere
gemeenten.

Het is dan ook gerechtvaardigd dat het Hospice met omliggende gemeenten afspraken
maakt om middels een bijdrage/donatie de eventuele extra kosten voor de hulp bij het
huishouden te dekken, aangezien het Hospice een regionale functie kent. De gemeente
Weert zal het Hospice, indien gewenst, hierbij ondersteunen.

Kanttekeningen en risico's
1. Er wordt geen bijdrage in de kosten in de vorm van het Wmo-abonnementstarief
opgelegd.
De verblijfsduur in het Hospice varieeft van 1 dag tot meerdere maanden. De gemiddelde
verblijfsduur is 40 dagen. Gezien de beperkte verblijfsduur van cliënten en het feit dat er
geen indicaties op cliëntniveau worden afgegeven (en niet alle cliënten uit de gemeente
Weert afkomstig zijn), wordt er geen bijdrage in de kosten in de vorm van het Wmo-
abonnementstarief opgelegd.
Het Wmo-abonnementstarief voor 2020 is door het rijk vastgesteld op € 19,- per maand.
De gemiste inkomsten van de gemeente Weert door het niet opleggen van de bijdrage in
de kosten (eigen bijdrage) vormen een bedrag van maximaal € 1.368,-. Het bedrag is

waarschijnlijk lager aangezien er mensen bij kunnen zitten die al een eigen bijdrage
betalen of tot de groep behoren die zijn vrijgesteld van de eigen bijdrage.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële oevolgen:
De budgettaire belasting is € 20.525 (€ 2O.7LO,43 + € 4.814,57 -/- € 5.000). Dit bedrag
komt ten laste van het bestaande budget voor hulp bij het huishouden
(6220000/64230 10).

Personele gevolgen:
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen:
Niet van toepassing.
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Duurzaamheid
Niet van toepasslng.

Uitvoering/evaluatie
Op grond van a¡tikel 77 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 vindt achteraf
de definitieve vaststelling van de subsidie plaats. Stichting Land van Horne levert de
aanvraag voorvaststelling van de subsidie uiterlijk 13 weken (=l april 2O2I) nadat de
activiteiten zijn verricht in. Uit deze aanvraag moet blijken dat de activiteiten waaruoor de
subsidie is verleend zijn verricht.

Commun icatie/ participatie
Stichting Land van Horne wordt op de hoogte gesteld van uw besluit door middel van
bijgevoegde conceptbeschikking. Het Franciscus Hospice ontvangt een kopie van deze
beschikking.

Overleg gevoerd met
Intern:
Dinie Louwers (business controller Sociaal Domein), Patricia Vos (beleidsadviseur
Financiën), P. Hecker (juridisch medewerker).

Extern:
Bernard Wijenberg (manager Zorgverkoop en Dienstverlening/Stichting Land van Horne),
M. Wijen (Penningsmeester Stichting Eerbied voor het Leven), H. Beeren bestuurslid
Stichting Eerbied voor het Leven).

Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag 2020 Stichting Land van Horne t.b.v. huishoudelijke hulp in het
Franciscus Hospice
2. Conceptbeschikking aan Stichting Land van Horne
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