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Geacht college, 

U heeft op 23 december 2020 een subsidie van € 189.291,- aangevraagd voor het project 
‘Herstelhuis Midden-Limburg’. In deze brief leest u ons besluit. 

Het besluit 
Wij verlenen u voor het jaar 2021 een eenmalige subsidie voor een bedrag van maximaal 

€ 189.291,- op grond van de Subsidieregel ambulantisering ggz 2021. 

U ontvangt deze subsidie onder de voorwaarde dat u toeziet dat de subsidie wordt ingezet 
voor de activiteiten zoals aangegeven in uw aanvraag (zie bijlage 2). Ook moet u voldoen 

aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 1 ‘Voorwaarden’. 

Toelichting 
Uw aanvraag is op volledigheid beoordeeld en inhoudelijk getoetst. Uw aanvraag voldoet 
aan de voorschriften. Ons besluit is gebaseerd op de volgende informatie: 

• Artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Venio 2020, hierna AsV; 

• Artikel 4:29 en verder van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 

• Subsidieregel Ambulantisering ggz 2021; 

• Uw aanvraag van 23 december 2020. 

Uw naam, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het openbare 

subsidieregister van de Gemeente Venio. 



Betaling 
De subsidie voor 2021 wordt volledig verstrekt. Het bedrag maken wij over op uw 
bankrekeningnummer ‘NL13BNGH0285009303’ onder vermelding van ‘subsidie 

ambulantisering ggz 2021, Herstelhuis Midden-Limburg’. 

Aanvraag tot vaststelling doen 
Subsidieverlening is altijd onder voorbehoud van vaststelling (artikel 14 AsV e.v.). Het 

genoemde subsidiebedrag is het maximale bedrag. Wij wijzen u er op dat u volgens de AsV 
een aanvraag tot vaststelling moet doen. Op grond van artikel 13 van de Subsidieregel 
ambulantisering ggz 2021 en in afwijking van artikel 14 lid 1 sub c van de AsV, dient u het 

verzoek tot vaststelling vóór 1 mei 2022 in te dienen. 

Onderdeel van de aanvraag is in ieder geval een financieel en inhoudelijk verslag. Als reactie 
op uw aanvraag wordt de subsidie vastgesteld. Het bedrag kan lager zijn als bijvoorbeeld 

activiteiten niet zijn doorgegaan, niet voldaan is aan de opgelegde verplichtingen, de 

resultaten niet zijn bereikt of de kosten lager uitvallen dan wel de inkomsten hoger. Bij een 

lagere vaststelling moet u rekening houden met een terugvordering van dat wat u teveel 
heeft ontvangen. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Op grond van de Awb kunt u binnen zes weken (vanaf datum van deze brief) bezwaar 
aantekenen. U stuurt uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders van Venio, Postbus 
3434, 5902 RK Venio. 

Als er sprake is van spoed kunt u ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg 
(sector bestuursrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Dirk Jansen (d.iansen@venlo.nl) 
van het team Maatschappelijke Opgaven. Hij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot en 

met 17.30 uur. 

Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Venio 
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Bijlage 1. Voorwaarden 

Door de gemeenteraad zijn bij de Algemene subsidieverordening Venio 2020 (vindplaats: 
http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/ActueelA/enlo/CVDR637602.ht 
ml ) een aantal algemene vereisten opgesteld die gelden bij iedere subsidieverlening. 
Op de volgende vereisten wordt u nadrukkelijk gewezen: 

1. De subsidieaanvrager is verplicht om de risico's die hij niet zelf kan dragen afdoende 
te verzekeren. Minimaal geldt een verplichting voor een verzekering tegen het risico 
van wettelijke aansprakelijkheid en een brand- en inboedelverzekering indien men 
eigenaar is van een accommodatie. 

2. U dient te voldoen aan de in de subsidieregeling opgenomen 
voorwaarden/verplichting. 

3. U dient te voldoen aan artikel 11 van de AsV 
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Bijlage 2. Aanvraag 

Aan het college van 
Bur gemeester en wethouders van Venlo 
t.a.v. Dir-k Jansen 
Postbus 3434 
5902 RK VENLO 

A. ALGEMEEN 
Naam gemeente; Gemeente WeeiT 

Postadres: Postbus 950 6000 AZ WEERT 
Naam contactper-soon voor deze 

aanvraag: 
Merel Ghijsen 

Telefoonnummer van deze 0495-575996 
contactpersoon: 06-13994351 

E-mail adres contactoeisoon: m.ghiisen i'.veeiT.nl 
Bank- of gironummer’; NL13BNGH0235009303 

Veiantwoondelijke afdeling: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn 
B. PROJECTBESCHRIJVING 
Het Herstelhuis is een r eeds bestaande voor-zlenrng (uitgevoer d door het Zelfregiecentr-um in 

Weert) waar inwoners uit de regio Midden-Limburg gebrTjik van kunnen maken wanneer zij 
geloven dat een vertlijf kan bijdr agen aan zijn of haar’ (mentaal) herstel. Het Herstelhuis streeft 
er-naar een verlige plek te bieden voor’ mensen die hun balans willen hervinden en ondersteunrng 
zoeken. Zodat zij van wat men vaak een 'a’isis' noemt een mogelijkherd weten te maken van 
groer, ontwikkeling en herstel. In het Herstelhuis is plek voor 4 gasten en een gast kan maximaal 
14 dagen verblijven, Ook op een later’ moment kunnen gasten opnieuw gebr’uik maken van het 

Herstelhuis. 

Trjdens het ver’blijf kunnen gasten onder steuning krijgen van een ervar ingswer-ker waar 1 op 1 
gesprekken mee gevoer’d kunnen worden. Ook krijgen gasten de gelegenheid om aan een 

herstelgroep of-cursus deel te nemen en zijn er verschillende matenalen aanwezig zoals boeken, 
teken-, knutselmateriaal en meer. Gasten ler en over’ en krijgen toegang tot ver’schillende lokale 
projecten bedoeld om mensen met psychische kwetsbaai’heden te onder steunen. Gasten kr ijgen 
onder steuning in het maken van plannen, het brainstormen over of het nemen van concrete 
acties die bevordetiijk zijn voor’ hun herstel. Na het verblijf is er de mogelijkheid om contact te 
houden, bijvoorbeeld telefonisch of door op bezoek te komen. Deze laagdrempeligheid zorgt voor’ 

sommige oudgasten dat bij een eventuele nieuwe dreigende cnsis een telefoontje of bezoekje 
soms al genoeg is om zich weer’ gei’ustgesteld te voelen. 

Het team dat wei’kzaam is in het Her stelhuis bestaat uit eivaiingswei’keis (8 uur per dag, 7 
dagen pei’ week), viijwilligei s en een beheerder dre zelf woonachtig is in het Her stelhuis. 

Aanvraag 'Ambulantiserinq 
GGZ 2021' 

C. PLANNING EN MONITQRING  
Het Herstelhuis is al enkele jaien actief voor’ inwoners uit de regio Midden-ümbuig. Het gaat hier’ 
dus niet om een nieuw project dat opgestait moet wor den. Qua planning zal 2021 in het teken 

staan van het -verder bekend maken van het Herstelhuis bij samenwei’kingspaitnei’s en de zeven 

Midden-ümbuigse gemeenten. De volgende KPI's zijn geformuleerd: 

r De bekendheid van het Herstelhuis Midden-Limbur g bij inwoners en (potentiële) 

veiwijzeis in de regio is vergroot. 60°'c van de gasten is woonachtig in de 
gemeente Nedeivveei’t, Leudal, Roermond, Echt-Susteien, Roerdalen of Maasgouw. 

: Om de bekendheid bij (potentiële) veiivijzeis te vergroten voorden ten minste 10 
samenwei’kingsactiviteiten uitgevoei’d in het jaai’ 2021. Een samenwei’kings- 
activiteit kan bijv. zijn een presentatie, een Open Huis, een nieuwsbrief etc. 

: De gemiddelde bezetting van het Herstelhuis Midden-ümburg bedraagt in 2021 
66 Ao. 

: In 2021 verblijven ten minste 53 gasten in het Herstelhuis Midden-Limburg. 

Naast deze kwantitatieve KPI's worden met het Zelfregiecenti um afspr aken gemaakt over een 
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verantwoording in nairatieve vorm. Bg elke verantwoording wordt ten minste één 
ervaringsverhaal van een gast opgenomen (in de voixn van een geanonimiseerd interview of 
door deze gast zelf hun vei+iaal te laten schrijven). 

Driemaal oer jaar vindt er een accountgesprek plaats met het Zelfregiecentrum. Vooi-a^gaand 
aan het accountgesprek wordt er een tussentijdse rapportage aangeleveid waaiiiij de resultaten 
en de voo-tgang van de activiteiten over de vooriiggende oenode verantwoord worden. 

C. BEKNOPTE BEGROTING" 

Loorlioster e^vangswerters en coördlrator (sctaa 3.5r 
LoorKoeter coOro nator jscftaai 8.6 " 
Cnreqe natkjne dstoesaa’■ ■ 

? 1C3.233 
? 3 387 

S 11.785 

Cverde oersoreie loeten: =3eisl06ten . teletinie / opeidira € 5 115 

vil# lae'ïiosier l.•1lw1l<]e'5veraoedlral « 2 045 

.4ctivi:etenlostei :riet name Doodcnappei er rjstoudel.le anileer ? 5 115 

Hus.estKfslostei ihuur, GWLi €23.325 

Inveitart&a'Knrlvlrg € 3.069 

Onvoorzlei.'or nPaar € 2.045 

SL'O-roraal € iueoi 

Cvenead 15 S € 24.550 

Totaal kosten 2021 € 183.231 
Per maa,i<r 2021 € 15.774 

SuMMeaanvraag gemeente Venlo € 183.231 

‘Inze: er.anrgsi^elters (ircusie'neeiveiierd coördlrator i: 
• 7 dsgei p'V» 3 uu' 3'd 1 er.anrgs^ener 3c5 x E - 2.&20 uur 
• 1 X p'M» teamoverleg,coaiNngdesliundtghefdBDevorderng voor 4 teamleder 3 2 jur: 32 * 3 - 413 ojr 
• Inzet coördlrator 4 L JT p.'#: 52 x 4 - 2C3 
• Totaal 3.544 jur 
• 3.544 geoeeis socy i 572 - 2,3 lts oerodgd 

"Inze; projedtlede' -lersteiruis: 
• 2 ujrp Vi: 52 X 2 - 104 jur 
• 1C4 gedeelo »3or 1 572 - 0.07 lts oenodgd 

■••0=^T 
• 0=31. ralerdager £0 S. zordager.Teestdager '5 S: 472 uur 

D. GEEF AAN OP WELKE WIJZE DE AANVRAAG BIJDRAAGT AAN DE DOELSTELLINGEN 
Un HET HOOFDLUNEN AKKOORD GGZ 
DOELSTELLING JA NEE ONDERBOUWING 'JA' 
1. Realiseren van passende zorg en 
onde-steuning 

Vensen met een psychische kwetsoaarheid 
zi;n gebaat Dij een breed palet aan 
ondersteuning en zorg. Zo kan er een 
passend pakket gekozen worden bij wat er 
op dat moment nodig is. Soms is dat 
therapie, behandeling en med catie, soms is 
dat ccaching, dagpesteoing en advies, en 
soms IS dat mimte voor ontmoeting en 
ontpioc ing, o^ een combinatie van deze. 
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He: Hersteihuis als voorzrening pas: in een 
oalet aan voorzieningen om de aanpak 
rondom mensen met ve-^wand gedrag 
sluitend te maken. 

2. He: organiseren van toe e ding 
naar zorg en vroegs gnalehng; 

X He: Herste'huis biedt ruimte om tijdig crisis - 
en alle last en/o^ oveHast die daa-ïïij 
mogelijkeinvijs bij kan komen kijken- :e 
voorkomen. Wannee-- medewerkers van het 
Hersteihuis signaleren dat er meer nodig is 
dan het Hersteihuis kan bieden, woi-dt er 
geschakeld met de betredende 
hulpverlening. 

3, Destigmat sering van de ggz- 
doe groep 

X Bmnen de werkwijze van het Herste’huis 
staat normaliseren, he: aanspreken van 
bronnen van steun in jeze f en in ;e 
omgeving, het hervinden van je kwaliteten 
en kracht alsook het hervinden van 
betekenisvolle rollen en act v teiten in he: 
leven centraal. Dit draag: oi) aan de 
destigmatisering van personen met ggz- 
problematiek omdat er word: uitgegaan van 
hun krach: en nie: de oepeiking centraal 
staat. 

4. De zo^g en ondersteuning word: 
zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving (arrbjlant} geleverd 

K He: Herste huis is een :i;delij-.e vervangende 
woonple-;, -waar een huiselijke sfeer 
gecreëe'-d wondt. Verb ijf in het Hersteihuis 
kan voorkomen dat men vende- afglijdt en 
opname in een kliniek nodig is. Ook hebben 
we gezien dat het Hersteihuis gebrui«;t wordt 
ais tussenstao na ooname, voordat iemand 
naar huis gaat. 

5. Betrek het sociale netwerk en 
enraringsdeskund gen 

X He: Hersteihuis is opgericnt en wondt geleld 
door eivanngsdeskundigen, mensen die 
weten wa: he: is om moe 1 jke periodes in het 
leven door te komen. Hun eigen e'varingen 
Icben u teen van da*.locsneid, trauma en 
bsychische kwetsbaamieden. Deze 
ervaringsdeskundigen zetten hun eivanngen 
in cm een bron van kracht, steun en wijsne d 
:e vormen voor anderen. Door he: de'en van 
vei'halen -wonden er verbindingen gemaac 
die helend wei-ken en net nei-ste brevo-ide en. 

6, B edt een e.'vt-'a (staitjimouls voor¬ 
de ambjlantisenng 

X Door tijdige inzet van het He -stelhuis kan 
voorkomen worden da: inwoners ver-der 
afglijden en in een ps-ych sche cr-sis tenecn: 
komen ivaar bij z-waardere hu pven-ening, 
behandeling of zel^ opname nod g is. Het 
Her-stelhuis draag: dus zeker b j aan 
ambjlantisenng van de zorg en 
onder-steuning voor deze d'oe qrreeb. 

E.OPMERK»KCN 
Deze ruirrte kun: u gebmiken voor eventuele vagen oomerkingen. Wij nemen dan contact 
met u co. 
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F.ÓMDBtTEICiailig 

Naam: Hans Jansen 
Handtekening: 

4&É>iaLMid 
■»'r7'V- '■ 

■ ''i^ 

Datum: 23-12-2020 
Funaie: Afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, 
Sp>ott en Welzijn 

7 



6000.^Z00950 
R jri-l pa l-x 71 IMTRA 

inw 

Port betaald 

Port Payé 

! Pays-Bas 

Postbus 3434 5902 RK Venlo 




