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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Hierbij ontvangt u een verslag over de uitgevoerde activiteit "Open inloop" in het kalenderjaar 

2020, waarvoor u MET ggz subsidie hebt verleend. Conform uw beschikking van 12 december 

2019 legt MET ggz verantwoording af over de inhoudelijke en financiële resultaten. Ik verzoek 

u de subsidie conform de rapportage vast te stellen. 

In afwachting uw reactie verblijf ik, 

metwriendel^ëyroet. 

Raad vanuestuur 
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Inhoudelijke en financiële rapportage Open Inloop 

Inleiding 

MET ggz heeft in 2020 de open inloop uitgevoerd in Weert. De open inloop wordt gesubsidieerd door 
de gemeente Weert. Met deze rapportage legt MET ggz verantwoording af over de besteding van de 
subsidie en de resultaten. Corona en alle genomen maatregelen hebben een grote impact gehad op 
de uitvoering van de inloopactiviteiten en de bezoekers. In dit verslag geven we inzicht in die impact 
en de alternatieve dienstverlening die we hebben geboden. 

Doelstelling en activiteiten 

De open inloop is een laagdrempelige voorziening voor mensen met psychische aandoeningen die 

langere tijd worstelen met de gevolgen van een psychische aandoening. Het bezoeken van een 
inloop biedt gelegenheid voor sociaal contact, daginvulling, dagstructuur. In de open inloop worden 
mensen gestimuleerd te werken aan de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid en participatie. De 
open inloop staat in verbinding met voorzieningen, initiatieven en organisaties in de wijk. De open 

inloop wordt mogelijk gemaakt door de inzet van bezoekers zelf, vrijwilligers en een beroepskracht 
van MET ggz. 

Locatie en openingsuren 2020 per inloop 

In 2020 zijn er inloopactiviteiten uitgevoerd op vier locaties. De geplande openingsuren per locatie 
waren: 

Locatie Geplande openingsuren per week 

1 Keenterhart 6 
2 Dr. Kuypersstraat (tot 1 juni 2020) 7 

3 Kwintet 6 
4 Fatima 5 

Totaal 24 (na 1 juni 17) 

Vanwege de Coronamaatregelen is de inloop een ruim aantal weken gesloten geweest en is ook het 
aantal dagdelen openstelling verminderd. 

Locatie Aantal weken 
geopend 

Aantal weken gesloten 

1 Keenterhart 29 23 
2 Dr. Kuypersstraat (tot 1 juni 2020) 11 11 
3 Kwintet 29 23 
4 Fatima 29 23 

Aantal bezoekers 

Door Corona en de Coronamaatregelen is het aantal bezoekers lager geweest dan voorgaande jaren. 
In Keenterhart zijn er per dagdeel gemiddeld 8 bezoekers geweest. Bij de open inloop zijn per 
inloopmoment gemiddeld 2 vrijwilligers vanuit Punt Welzijn actief. In Kwintet zijn er per dagdeel 
gemiddeld 10 bezoekers geweest. Bij de open inloop zijn 2 vrijwilligers vanuit PSW en MET ggz actief. 
Een vrijwilligster wordt begeleid door PSW en een wordt begeleid door Met GGZ. Er zijn ongeveer 4 

actieve cliënten die activiteiten organiseren. In Fatima zijn er gemiddeld per inloopmoment 12 
bezoekers geweest. Bij de open inloop zijn 3 vaste vrijwilligers actief. 



Activiteiten 
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Naast de regulier inloopactiviteiten worden er nog extra activiteiten georganiseerd in de inlopen. 
In de inloop Keenterhart werd de derde donderdag van de maand een high tee georganiseerd met en 
voor de mensen van de inloop en iedereen die hier aan mee wil doen. Hieraan namen ook mensen 

uit de buurt deel, ongeveer 8 per keer. In de inloop Fatima wordt de activiteit op dinsdag en zaterdag 
door vrijwilligers georganiseerd, met ondersteuning vanuit MET ggz. Naast de inloopactiviteit is er op 

dinsdag is er een wandelactiviteit, op vrijdag een kookactiviteit en op zaterdag koffie met Limburgse 
vlaai. In Kwintet wordt samen met een vrijwilliger een lunchactiviteit georganiseerd. 

Alternatieve dienstverlening 

Corona en alle Coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de uitvoering van de 
inloopactiviteiten. Naast de gehele sluiting van de inloop in een periode is het aantal dagdelen 
opstelling verminderd, is er met een beperkte toegang en reservering gewerkt, zijn er strikte 

hygiënemaatregelen gehanteerd en is het een periode niet mogelijk geweest om koffie of thee te 
schenken. Bezoekers hebben uit angst om besmet te raken of om anderen te besmetten de keuze 
gemaakt om niet de inloop te bezoeken. 
Omdat de inloop wordt bezocht door kwetsbare deelnemers hebben we met alle deelnemers 
individueel digitaal (telefonisch, beeldbellen, app) contact onderhouden. We hebben in de gaten 
gehouden hoe het met ze ging, hoe ze de dag door kunnen komen, hoe ze kunnen omgaan met de 
angst voor Corona en hoe ze contact kunnen onderhouden. Zo hebben we hen mentaal ondersteund 
in deze onzekere periode. 

Samenwerking 

In de gemeente Weert wordt bij het uitvoeren van de inloop GGz samengewerkt met Punt Welzijn, 
PSW, de Weerter Minima groep, de helpende handjes. Vincent van Gogh, de wijkverpleging en 
diverse buurtbewoners. 

Begrootte kosten 

Personeelskosten € 47.085,67 
Huisvestingskosten € 9.100,00 

Bedrijfskosten € 1.412,61 
Organisatiekosten € 26.839,61 

Indirecte personeelskosten € 3.296,09 

Totaal kosten € 87.733,98 

Werkelijke kosten 

Personeelskosten € 41.270,05 
Huisvestingskosten € 4.710,00 
Bedrijfskosten € 1.238,10 
Organisatiekosten € 23.523,93 
Indirecte personeelskosten € 2.888,90 

Totaal kosten € 73.630,98 
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Totaal 

Aangevraagde subsidie € 87.733,98 
Totale kosten € 73.630,98 
Te verrekenen €-14.103,00 

Accountantsverklaring 

De accountantscontroles zijn op dit moment nog niet afgerond. Zodra de accountantsverklaring 
gereed is zal deze aan u worden toegestuurd. 



met 2ffz 
Postbus 21, 6040 AA Roermond 

LMJIAA 

^-0. V- (- ^ LJ 

3^5-0 

(jOüo 

H1.1 CC 4tX930IK0X#00#Li0utt“i# 




