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Onderwerp
Subsidie Toon Hermans Huis Weert 2020.

Voorstel
Het Toon Hermans Huis Weert voor 2020 subsidie te verlenen tot maximaal
€ 6.7OO,- conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding

Het Toon Hermans Huis Weeft is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en
nabestaanden. Het Toon Hermans Huis fungeert hoofdzakelijk als inloophuis voor Weert en
Nederweeft maar ook een aantal andere gemeenten in de regio maken hier, zij het
beperkt, gebruik van. Het Toon Hermans Huis verleent met tachtig vrijwilligers onder
leiding van twee vrijwillige coördinatoren opvang en aanvullende psychosociale zorg
binnen Weert en de regio. Om de inzet van de vrijwilligers en de vrijwillige coördinatoren
te waarderen werd in2OI7,2018 en 2019 reeds subsidie verleend aan hetToon Hermans
Huis. Voor 2020 is een nieuw verzoek ingediend.

Beoogd effect/doel

Door subsidie te verlenen kan het Toon Hermans huis opvang en ondersteuning blijven
bieden aan de bezoekers en wordt de inzet van de vrijwilligers gewaardeerd en geborgd

Argumenten

1.1. Het Toon Herman Huis zorgt voor laagdrempelige opvang en sociale begeleiding van
mensen met kanker, hun mantelzorger(s) en andere direct betrokkenen.

Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker en de gevolgen daarvan kan gebruik
maken van de opvang en ondersteuning die het Toon Hermans Huis biedt. Deze opvang en
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ondersteun¡ng wordt geboden door speciaal daarvoor geschoolde vrijwilligers die in veel
gevallen zelf 'ervaringsdeskundig' zijn.

1.2. Het Toon Hermans huis vormt een laagdrempelige schakel in de zorg in Weert en de
regio.

Het Toon Hermans Huis werkt nauw samen met het professionele netwerk zoals het St.
lans Gasthuis, thuiszorgorganisaties, huisartsen, paramedici, patiëntenverenigingen en
het palliatieve netwerk. Door deze nauwe samenwerking vindt indien nodig gerichte
doorverwijzing plaats.

1.3. Om passende opvang en ondersteuning te kunnen blijven bieden is de inzet van
vrijw i I I i gers noodza kel ijk.

De vrijwilligers van het Toon Hermans Huis zijn gespecialiseerd in de omgang met mensen
met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zij volgen hiervoor jaarlijks een scholing.
Daarnaast nemen ze deel aan intervisiebijeenkomsten om de opvang en ondersteuning
van mensen met kanker te kunnen blijven bieden.

1.4. HetToon Hennans Huis heeft geen vaste inkomsten.

Om de werkzaamheden en activiteiten te kunnen uitvoeren is het Toon Hermans Huis
grotendeels afhankelijk van (sponsor)bijdragen, donaties en giften van het bedrijfsleven
en particulieren. Voor de kosten van scholing van de vrijwilligers en de onkosten van de
vrijwilligers te vergoeden is het Toon Hermans Huis aangewezen op subsidies uit de regio
waarvoor zij werken. Deze vrijwilligerskosten vormen ook voor 2020 weer een
substantieel rleel van de hegroting.

Kanttekeningen en risico's

Het Toon Hermans Huis heeft in 20t7, 2018 en 2019 subsidie ontvangen. Normaliter
wordt na een periode van drie jaar bezien of de subsidie structureel kan worden
toegekend. Binnen de Wmo vindt echter op dit moment een inventarisatie plaats met
betrekking tot algemene voorzieningen. De ondersteuning die het Toon Hermans Huis
aanbiedt kan als algemene voorziening worden aangemerkt. In de loop van 2020 zal met
het Toon Hermans Huis een nader gesprek plaatsvinden over de voortzetting en hoogte
van de te verlenen subsidie vanaf 2021.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het Toon Hermans Huis heeft vanwege de regionale functie ook bij andere gemeenten
subsidie aangevraagd. De totale personeelskosten (vrijwilligers) bedragen volgens de

begroting 2O2O €23.850,- De subsidie van Weert ad €6.700,- blijft samen met de
subsidies van de overige gemeenten (Nederweert, Maasgouw, Weert, Cranendonck en
Leudal) onder genoemd bedrag. De overgelegde begroting 2O2O geeft een realistisch beeld
van de kosten. Net zoals de voorgaande jaren maakt de post vrijwilligers een substantieel
deel uit van deze begroting. Naast beperkte middelen uit projecten beschikt het Toon
Hermans Huis niet over structurele inkomsten maar is voor het voortbestaan afhankelijk
van donaties en giften.

De subsidie van € 6.700,- voor het jaar 2020 kan worden opgevangen binnen de
exploitatieopzet Wmo ten laste van het budget voor algemene Wmo voorzieningen
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Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De mogelijkheid om structureel subsidie te gaan verlenen aan het Toon Hermans Huis
betrekken bij de inventarisatie van de notitie algemene voorzieningen Wmo.

Communicatie/ participatie

Het Toon Hermans Huis schriftelijk informeren door middel van bijgevoegde beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:
Linda Vriens ( beleidsadviseur Welzijn)
Patricia Vos (financieel beleidsadviseur)
Dinie Louwers (business controller sociaal domein)

Extern

n.v.t.

Bijlagen:

1. Aanvraag en begrot¡ng2020 Toon Hermans Huis Weeft
2. Laatst opgemaakte jaarrekening 2018
3. Jaarverslag en accountantsverklaring 2018
4. Concept beschikking
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