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Onderwerp: subsidie Thuishuis uit WMO-reserve

De raad besluit:
€ 36.000 uit de WMO-reserve te onttrekken als subsidie voor de coördinatie van de
vrijwilligersondersteuning
van het Thuisbezoekproject in de periode 2013-2015.
Inleiding:
De heer Ruijten, initiatiefnemer van het Thuishuisproject, heeft op 11 april 2013 de raad van de
gemeente Woerden geïnformeerd over zijn plannen om een thuishuis in de gemeente Woerden te
realiseren. De raadsleden geven aan positief te staan tegenover deze plannen. Vervolgens heeft de
heer Ruijten op 13 mei 2013 een gesprek gevoerd met wethouder Koster en mevrouw Van der
Ploeg, beleidsadviseur W M O . Wethouder Koster geeft aan dat er in de reguliere begroting 2013
geen ruimte is om de vrijwilligersondersteuning voor het thuisbezoekproject te bekostigen, maar dat
zij desondanks aanraadt om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag is op 28 mei 2013
bij de gemeente Woerden binnen gekomen.
In Deurne is in 2012 het eerste Thuishuis geopend: een woonvoorziening voor kwetsbare ouderen
die steun aan elkaar hebben en vooral met vrijwilligers het voeren van een huishouden en de zorg
daarom heen voor elkaar krijgen. Het is een woonvoorziening voor 5-7 personen. Zij hebben een
eigen woonruimte, met douche en toilet, maar er is ook een grote gemeenschappelijke ruimte, waar
het alledaagse leven plaatsvindt.
De (voor het grootste gedeelte) informele zorg wordt geleverd door vrijwilligers. Deze worden
aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator die ook verantwoordelijk is voor het thuisbezoek van
kwetsbare senioren in de (brede) omgeving van het thuishuis, het Thuisbezoekproject.
Het doel is
om voor deze mensen het (te kleine) netwerk weer te revitaliseren, zodat sociaal isolement wordt
voorkomen. Het thuisbezoekproject loopt meestal voorafgaand aan de concrete realisatie van een
Thuishuis.
De subsidieaanvraag van € 3 6 . 0 0 0 dient voor de aanstelling van de vrijwilligerscoördinator en geldt
voor de periode 2013-2015 (€6.000 voor 2013, € 12.000 voor 2014 en € 18.000 voor 2015, gelet
op de uitbouw van de werkzaamheden). De vrijwilligerscoördinator stuurt het thuisbezoekproject
Woerdenbreed aan. Deze coördinator maakt potentiële inwoners van het Thuishuis enthousiast
voor deze woonvorm, maar -nog belangrijker- bezoekt met getrainde vrijwilligers kwetsbare
ouderen gemeentebreed.

Bevoegdheid:
Een onttrekking uit de (WMO-)reserve is een bevoegdheid van de raad. De hoogte van de W M O reserve op 1 januari 2013 is € 1.282.117,00. Deze reserve is bedoeld voor uitgaven op het gebied
van H H / P G B en als "spaarpot" voor de transitie W M O - A W B Z .
Het is een goede zaak om te experimenteren met andere vormen van ondersteuning binnen de
W m o en hier de reserve W m o voor te gebruiken. Wellicht kan in de concrete aanloop van dit
project gekeken worden naar een vorm van nieuwe vorm P G B . Inwoners, die gebruik willen maken
van het thuishuis en de ondersteuning in de wijk ontvangen dan een "welzijns-PGB".
Beoogd effect:
Het realiseren van een vitaal thuishuis in de gemeente Woerden, met een actieve ondersteuning van
vrijwilligers in en om het thuishuis d.m.v. het thuisbezoekproject.
Argumenten:
1. Het Thuisbezoekproject sluit aan bij de te bereiken maatschappelijke effecten geformuleerd in de
prestatievelden 1, 4 en 6 van het Wmo- beleid 2012 - 2015 gemeente Woerden: Meedoen in een
sterke samenleving.
Bij prestatieveld 1 gaat het om het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken
en dorpen. Doel is de zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners op hun buurten en wijken te
optimaliseren en te werken aan een woon- en leefomgeving waar men zo lang als mogelijk
zelfstandig kan blijven wonen. Voor dit laatste zijn welzijn- en zorgvoorzieningen als het Thuishuis
essentieel.
Prestatieveld 4 heeft betrekking op het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers. Het
Thuisbezoek- en thuishuisproject is geheel gebaseerd op vrijwillige inzet en is sluit daarmee aan op
de doelstellingen van dit prestatieveld.
Prestatieveld 6 tenslotte zet in op het organiseren van voorzieningen voor de W m o - doelgroep met
het oog op het zelfstandig functioneren en het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijk verkeer. Het Thuisbezoek- / thuishuisproject is bij uitstek een voorziening die
bijdraagt aan het behouden van de eigen regie en het bevorderen van het zelfstandig functioneren
van de betrokkenen.
2. De aangevraagde subsidie is belangrijk om het thuisbezoekproject tot een succes te maken.
De subsidieaanvraag van € 36.000 dient voor de aanstelling van de vrijwilligerscoördinator en geldt
v o o r d e periode 2013-2015 (€ 6.000 voor2013, € 12.000 voor2014 en € 18.000 voor2015, gelet
op de uitbouw van de werkzaamheden. Het thuishuis wordt vooral gerund door vrijwilligers. Deze
worden aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator die vooral ook verantwoordelijk is voor het
Thuisbezoek van kwetsbare senioren in de omgeving van het thuishuis. Het doel is om voor deze
mensen het (te kleine) netwerk weer te revitaliseren, zodat sociaal isolement wordt voorkomen. Het
thuisbezoekproject loopt meestal voorafgaand aan de concrete realisatie van een Thuishuis.
3. Er is mogelijk cofinanciering.
Het Fonds Sluyterman van Loo overweegt een donatie ten behoeve van het thuisbezoekproject.
Deze organisatie doet dit echter op voorwaarde dat de gemeente Woerden een definitieve
beslissing heeft genomen over een bijdrage. De begrote verhouding tussen gemeentelijke bijdrage
en cofinanciering is € 36.000 gemeentelijke subsidie en bijna € 30.000 cofinanciering uit lokale en
landelijke fondsen.
4. Er is samenwerking met maatschappelijke
partners.
Het stichtingsbestuur van het Thuishuisproject heeft samenwerking gezocht met de gemeente
Woerden (oa voor huisvesting), Welzijn Woerden, Rabobank en particuliere financierders, de
Woningbouwcorporatie. Voor het thuisbezoekproject en de wijkactiviteiten vanuit het Thuishuis is
samenwerking met Welzijn Woerden een gemeentelijke voorwaarde.
5. Vanaf 2016 is het niet de bedoeling om nog subsidie te geven.
De gemeente Woerden ziet de subsidie van € 36.000 als een opstartsubsidie voor de
vrijwilligersondersteuning van het thuishuis en in de wijk van het thuishuis. Vanaf 2016 is het de
bedoeling dat dit project met eigen financiering draait.

Kanttekeningen:
Het bestuur van het Thuishuisproject is op dit moment nog druk bezig om een geschikte locatie te
vinden in de gemeente Woerden. Hiervoor zijn al meerdere locaties bekeken en besproken met
diverse partners. De subsidie voor het thuisbezoekproject is echter, uit het oogpunt van bv.
eenzaamheidsbestrijding, ook van bijzondere waarde voor kwetsbare ouderen, zonder dat er op
redelijk korte termijn een locatie gevonden wordt. Het bestuur van het Thuishuisproject doet er
daarbij alles aan om zo spoedig mogelijk een locatie te gaan verbouwen tot thuishuis.
Wanneer uiteindelijk blijkt dat de cofinanciering voor het thuisbezoekproject niet rond komt, ontstaat
een nieuwe situatie en wordt uw raad nader geïnformeerd.
De eventuele verbouwingskosten komen niet voor rekening van de gemeente Woerden.
Financiën:
De hoogte van de WMO-reserve op 1 januari 2013 is € 1.282.117,00. Dit is ruim voldoende om de
gevraagde subsidie van € 36.000 te bekostigen.
Uitvoering:
Subsidie beschikking opstellen.
Communicatie:
Wanneer het thuishuis opent, zal hier de nodige communicatie over plaatsvinden. Het bestuur van
het thuishuisproject heeft al eigen communicatiemiddelen ingezet.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag bijdrage kosten vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject Woerden (13.019970,
brief van 28 mei 2013), met daarin:
•
Uittreksel K v K
•
Beleidsplan 2013-2015
•
Begroting 2013-2015
2. Bijlage bij subsidieaanvraag: Analyse maatschappelijk rendement Thuishuis (13.024213)
3. B e n W voorstel 13A.00673.
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