Inhoudelijke en financiële rapportage Open Inloop
Inleiding
MET ggz heeft in 2021 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 2021 per inloop
In 2021 zijn er inloopactiviteiten uitgevoerd op drie locaties. De geplande openingsuren per locatie
waren:

1

Locatie
Keenterhart

Geplande openingstijden
Dinsdag 9.00u – 12.00u
Donderdag 13.00u – 16.00u

Uren
6 uur

2

Kwintet

Woensdag 13.00u – 16.00u
Vrijdag of zondag 11.00u – 14.00u

6 uur

3

Fatima (vanwege Corona dicht
geweest tot juli)

Dinsdagavond 19.00u – 20.30u
Zaterdagavond 11.00u – 14.00u
Vrijdag 15.00u – 18.00u

7,5 uur

Totaal

19,5 uur

Door de sluiting van Fatima tot juli, zijn er gemiddeld 15,75 openingsuren per week geweest.
Aantal bezoekers
Door Corona en de Coronamaatregelen is het aantal bezoekers lager geweest dan de periode voor
Corona. 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 6 bezoekers geweest. Bij de open inloop zijn 2 vrijwilligers uit de wijk actief. In Fatima zijn
er gemiddeld per inloopmoment 8 bezoekers geweest. Sinds oktober wordt er weer gekookt dan
komen er 12 bezoekers. Bij de open inloop zijn 3 vaste vrijwilligers actief.

Activiteiten
Corona en alle Coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de uitvoering van de
inloopactiviteiten. Buurthuis Fatima is tot en met juni dicht geweest. Bezoekers van Fatima hebben
Kwintet bezocht. In de inlopen zijn vanwege de Coronamaatregelen minder activiteiten
georganiseerd. Er is alleen ruimte gecreëerd voor ontmoeting en sociaal contact. Wel zijn er
activiteiten georganiseerd op burendag en is er aandacht geweest voor de week tegen de
eenzaamheid.
Samenwerking
In de gemeente Weert wordt bij het uitvoeren van de open inloop samengewerkt met Punt Welzijn,
PSW, de Weerter Minima groep, de helpende handjes, Vincent van Gogh, de wijkverpleging en
diverse buurtbewoners.
Begrootte kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Organisatiekosten
Indirecte personeelskosten
Totaal kosten

€ 35.474,92
€ 5.200.00
€ 1.026.62
€ 19.505,69
€ 2.395,44
€ 63.602,66

Werkelijke kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Organisatiekosten
Indirecte personeelskosten
Totaal kosten

€ 30.363,58
€ 7.026,50
€ 1.554,50
€ 13.324,82
€ 1.764,48
€ 54.033,88

Totaal
Aangevraagde subsidie
Totale kosten
Te verrekenen

€ 63.602,66
€ 54.033,88
€ -9.568,78

Toelichting
• In de berekening van de werkelijke kosten hebben we voor de inloop in Fatima alle huurkosten
meegenomen en zijn we uitgegaan van 5 uur inzet van personeel per week. Vanwege de sluiting
van Fatima in het eerste half jaar zijn de werkelijke kosten lager.
• De huisvestingskosten zijn hoger van begroot. Dat komt doordat voor Fatima geen
huisvestingskosten zijn begroot en we deze vanaf juli 2021 hebben betaald. Het totaalbedrag is e
€ 1.877.
• De bedrijfskosten zijn hoger dan begroot omdat in de begroting per abuis is uitgegaan van een
verkeerd bedrag. In de verantwoording is er conform de berekening bij andere gemeente een
opslag op de personele kosten genomen voor de overige bedrijfskosten (5%).

Accountantsverklaring
De jaarrekening van MET ggz en de accountantsverklaring zijn als bijlage bijgevoegd.

