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Op basis van de algemene subsidieverordening besluit het college voor het jaar 2011 invulling te geven
aan de lokale en regionale Wonen, Welzijn en Zorg subsidies 2011.
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Inleiding
Door bezuinigingen vanuit de AWBZ en de vergrijzing wonen (kwetsbare) burgers
langer zelfstandig thuis. Hierdoor is er vraag naar (vrijwillige) ondersteuning en
ervaren mantelzorgers toenemende druk.
In het kader van de WMO hebben wij middelen ter beschikking om in deze
behoefte van ondersteuning te voorzien. Deze nota geeft een overzicht van de te
verstrekken lokale en regionale subsidies voor het jaar 2011.
De prestaties passen binnen het huidige beleidskader “Maatschappelijke
Ondersteuning in Haarlem 2008-2001”. Dit kader staat los van het
bezuinigingskader waarin voostellen vanaf 2012 zijn opgenomen.

Besluitpunten college

1. Het college besluit de lokale en regionale subsidieaanvragen in het kader
van Wonen, Welzijn en Zorg toe te kennen zoals genoemd in bijlage A.

2. De kosten van het besluit 2011 bedragen in totaal € 967.556,-. Het besluit
wordt gedekt uit programma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en
Zorg.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit
besluit.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving.

Beoogde resultaten
De gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan::

 Het bevorderen van zelfredzaamheid waardoor mensen met een beperking
zoveel mogelijk zelfstandig leven en wonen

 Vermindering van overbelaste mantelzorgers
 Het stimuleren van het vrijwilligerswerk

Argumenten

De vraag naar ondersteuning neemt toe
1. Door de extramuralisering en de vergrijzing blijven steeds meer mensen

met een beperking thuis wonen. Hierdoor neemt de behoefte aan
ondersteuning toe. Voorbeelden van toename in vraag naar dienstverlening
zijn: een toename van het aantal vragen binnen Draagnet (per jaar
gemiddelde toename van 15%). Een vergelijkende trend is waarneembaar
binnen het bureau ouderenadviseurs.

2. Ongeveer een vijfde van de Haarlemmers verleent mantelzorg aan mensen
met een beperking die nog thuiswonen. Uit SCP onderzoek blijkt dat 28%
matig belast is (zij ervaren problemen met het combineren van taken) en
17% ernstig belast is (dat wil zeggen overbelast). Naar verwachting zal de
belasting van mantelzorgers de komende jaren door de bezuinigingen alleen
maar toenemen.

3. Thuiswonenden mensen met een beperking worden ook door vrijwilligers
ondersteund. Door de versobering van de AWBZ zal er een verschuiving
plaatsvinden van professionele hulp naar vrijwillige hulp De begeleiding
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van een kind met een verstandelijke beperking naar een sportclub wordt
bijvoorbeeld niet langer uit de AWBZ geleverd. Deze vraag komt nu
bijvoorbeeld bij vrijwilligers van Stichting Thuiszorg Gehandicapten of
Stichting De Baan terecht.

De te leveren prestaties passen binnen het beleidskader
Binnen het beleidskader “Ontmoeten, verbinden en meedoen. Beleidsplan
Maatschappelijke Ondersteuning in Haarlem 2008-2011” wordt de nadruk gelegd
op het ondersteunen van kwetsbare burgers. Speerpunten zijn: het ondersteunen van
mantelzorgers, onafhankelijke informatie, advies en begeleiding, het versterken van
sociale contacten en het bevorderen van vrijwilligerswerk.
Voor de beoordeling van de aanvragen hebben wij dit beleidskader vertaald in de
volgende beoordelingscriteria:

1. Bevorderen van zelfredzaamheid.
2. Bevorderen van ontmoeting/verminderen eenzaamheid
3. Bevorderen van participatie/meedoen
4. Versterken van het vrijwilligerswerk
5. Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers.
6. Het geven van objectieve en onafhankelijke informatie en advies.
7. Diensten worden geleverd aan kwetsbare burgers en/of mantelzorgers

binnen de gemeente Haarlem
De aanvragen zijn getoetst aan de hand van de voornoemde 7 criteria (zie bijlage
A). De inzet van de lokale en regionale organisaties draagt hiermee bij aan de
uitwerking van het beleidskader.

De te leveren prestaties sluiten aan bij het programmabegroting
Ook dragen de prestaties bij aan de doelen van het programma Welzijn en Zorg:
“mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig, het
stimuleren van meer vrijwilligers en verminderen van overbelaste mantelzorgers”.

De te leveren prestaties sluiten aan bij coalitieprogramma
De prestaties dragen bij aan onze benoemde speerpunten in het coalitieprogramma:

 het aansporen van mensen om mee te doen en elkaar te helpen
 het ontlasten van mantelzorgers.

Door de regionale afstemming draagt de regio financieel bij
Zowel lokale als regionale aanvragen zijn ingediend. De regionale aanvragen zijn
met de regio Zuid-Kennemerland afgestemd. De regio draagt hiermee financieel bij
aan de regionale aanvragen.

Financiën
Het totaal te verstrekken budget aan de instellingen valt binnen de hiervoor
structureel gereserveerde middelen.
De kosten worden als volgt gedekt:
€ 801.691,- uit kostenplaats 2343-4756-1200
€ 35.000,- uit kostenplaats 2322-4756-1300
€ 130.865,- uit kostenplaats 2322-4756-1200



Kanttekeningen

Door de bezuinigingen zullen bepaalde subsidierelaties vanaf 01-01-2012 worden
herzien
In het kader van de bezuinigingen worden subsidies onder de loep genomen. Dit
kan betekenen dat voor een aantal instellingen de relatie per 01-01-2012 aan de
hand van het bezuinigingskader zal worden herzien.
Regiogemeenten gaan mogelijk in de toekomst ook bezuinigen. Vanaf 2012 kan dit
consequenties hebben voor de bijdragen die regiogemeenten verstrekken aan de
regionale instellingen.

Uitvoering
Conform de Algemene Subsidieverordening zullen de instellingen bericht
ontvangen van het B&W-besluit middels een beschikking. In de beschikkingen
worden de specifieke afspraken met de instelling vastgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders
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Bijlage A: Subsidies Wonen, Welzijn en Zorg 2011

1. Toelichting aanvragen

LOKAAL

ORGANISATIE KORTE
OMSCHRIJVING
ACTITIVEITEN

MOTIVATIE, zie beoordelingscriteria1

Kontext Bureau
ouderenadviseurs: het
begeleiden en
ondersteunen van
thuiswonende
kwetsbare ouderen.

De onafhankelijke advisering en ondersteuning van het
bureau ouderenadviseurs dragen bij aan de zelfredzaamheid
van zelfstandig thuiswonende ouderen. Het geeft ook een
stimulans aan het meedoen en participeren.
Daarnaast worden mantelzorgers door de ondersteuning
ontlast.

Net-Werk Platform voor
vrijwilligersorganisaties
in de sector wonen,
welzijn en zorg en het
bieden van advies aan
de gemeente

Het samenwerkingsverband vanuit het Platform stimuleert de
samenwerking van vrijwilligersorganisaties. Ook levert Net-
Werk adviezen aan de gemeente Haarlem o.a. binnen het
project Versterken Vrijwilligerswerk. Hiermee draagt Net-
Werk bij aan het versterken van het vrijwilligerswerk.

Tandem Inzet t.b.v. het loket
Haarlem
Lokale dag van de
Mantelzorg

Tandem neemt deel in de balie van het loket. Dit komt de
kennis over mantelzorgondersteuning binnen het loket en
hiermee de onafhankelijke informatie en advies functie ten
goede. Mantelzorgers worden hierdoor beter ondersteund.
De dag van de Mantelzorger draagt bij aan ontmoeting en
ondersteuning van mantelzorgers.

Stichting Present Het in contact brengen
van burgers die zich
(eenmalig) vrijwillig
willen inzetten voor
kwetsbaren.

Present stimuleert (eenmalige) vrijwilligersklussen die ten
goede komen aan kwetsbare burgers.

Nederlandse
Vereniging van
Blinden en
Slechtzienden

Het organiseren van
lotgenotencontacten
voor visueel
gehandicapten

De activiteiten van deze organisatie bevorderen ontmoeting
en gaan hiermee vereenzaming van blinden en slechtzienden
tegen.

MEE Noordwest-
Holland

Het bieden van
onafhankelijke
informatie en advies
binnen het loket
Haarlem

MEE neemt deel in de balie van het loket. Dit komt de kennis
over ondersteuning van mensen met een beperking of
chronische ziekte en hiermee de onafhankelijke informatie-
en adviesfunctie ten goede.

1 Zie B&W nota: beleidskader (beoordelingscriteria)
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REGIONAAL

ORGANISATIE KORTE
OMSCHRIJVING
ACTITIVEITEN

MOTIVATIE

Draagnet Ondersteuning
thuiswonende
dementerende mensen
en hun naasten

De onafhankelijke advisering en ondersteuning van Draagnet
dragen bij aan de zelfredzaamheid van thuiswonende
dementerenden.
Ook worden door de ondersteuning mantelzorgers ontlast.

Platform
Belangenbeharti-
ging Mantelzorg

Belangenbehartiging
Mantelzorgers

Door middel van de inbreng van haar
ervaringsdeskundigheid, o.a. binnen het project Intensivering
Mantelzorgondersteuning, wordt de ondersteuning aan
mantelzorgers verbeterd.

Stichting
Thuiszorg
gehandicapten

Vrijwillige thuishulp
voor mensen met een
beperking of chronische
ziekte

Kinderen en volwassenen met een beperking met een vraag
voor vrijwillige thuiszorg en/of mantelzorg ontvangen
ondersteuning van het STG. Het biedt mensen met een
beperking de mogelijkheid om mee te doen en andere
mensen te ontmoeten. Bovendien worden door het
vrijwilligerswerk veel mantelzorgers begeleid en ontlast.

Tandem Ondersteuning
mantelzorgers,
vrijwillige thuishulp
en buddyzorg voor
mensen met een
beperking of chronische
ziekte

De diensten dragen bij aan het (onafhankelijk) advisering en
het ondersteunen van mantelzorgers. De zelfredzaamheid en
ontmoeting wordt bevorderd. Hiermee worden veel
mantelzorgers ontlast (1750 mantelzorgers staan in Haarlem
ingeschreven). Veel diensten worden gerealiseerd met
vrijwilligers.

De Baan Versterking coaching en
ondersteuning
vrijwilligers en inzet
vrijwilligerscoördinator
ten behoeve van het
organiseren van
activiteiten,
bijeenkomsten,
opleidingen t.b.v.
gehandicapten als vrije
tijdsbesteding

De activiteiten van Stichting De Baan bevorderen ontmoeting
en meedoen van mensen met een verstandelijke beperking.
Vereenzaming wordt tegengegaan.
De begeleiding van de activiteiten wordt voor een groot deel
gerealiseerd door vrijwilligers.

Stichting
Onbekende
Kwaliteiten

Een cliëntgestuurde
organisatie voor, door
en met cliënten van de
ggz. Het CBB biedt
mensen (vrijwillige
medewerkers, (ex-
)cliënten,
ervaringsdeskundigen)
de mogelijkheid in het
kader van

Door de cliëntondersteuninig, voorlichting en de activiteiten
kunnen cliënten participeren en ontmoeten. Dit draagt bij aan
de zelfredzaamheid en gaat vereenzaming tegen. Veel
activiteiten worden gerealiseerd met vrijwilligers.
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(arbeids)rehabilitatie te
werken aan een zinvolle
dagbesteding, volgens
individuele doelen en
geschiktheid.

Stichting
Mentorschap
Noordwest-
Holland

Zorgvrijwilligers: een
soort maatje voor
mensen met een
beperking of ziekte die
in hun eigen sociale
netwerk geen
belangenbehartiger
hebben.

Mensen met een beperking ontvangen dienstverlening. Deze
diensten worden hoofdzakelijk gerealiseerd met vrijwilligers.

2. Te verstrekken subsidies

LOKAAL Aangevraagd Te verstrekken
door gemeente
Haarlem

Dekking

Kontext, bureau ouderenadviseurs € 206.428,- € 206.428,- 2343-4756-1200
Net-Werk € 62.260,- € 20.000,- 2343-4756-1200
Tandem € 58.343- € 35.000,- 2322-4756-1300

€ 23.343,- 2343-4756-1200
Stichting Present € 12.500,- € 10.000,- 2343-4756-1200
Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden

€ 288,- € 288,- 2343-4756-1200

MEE Noordwest-Holland € 26.640,- € 26.640,- 2343-4756-1200
Totaal € 321699,-

REGIONAAL
Draagnet € 465.000,- € 185.299,- 2343-4756-1200
Platform Belangenbehartiging
Mantelzorgers

€ 9.000,- € 6.606,- 2343-4756-1200

Stichting Thuiszorg Gehandicapten € 76.544,- € 45.838,- 2343-4756-1200
Tandem € 114.912,- € 114.912,- 2343-4756-1200
De Baan € 272.088,- € 130.865,- 2322-4756-1200

€ 62.391,- 2343-4756-1200
Stichting Onbekende Kwaliteiten € 127.993,- € 85.182,- 2343-4756-1200
Stichting Mentorschap Noordwest-
Holland

€ 14.819,- € 14.764- 2343-4756-1200

Totaal € 645.857,-

Totaal te verstrekken € 967.556,-
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