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1. Het college besluit in het kader van het Flankerend Ouderenbeleid 2011 subsidie toe te kennen
aan

a. Stichting SHDH, Zorgcentrum De Molenburg € 17.650,--
b. Zorggroep Reinalda, Zorgcentrum De Roos € 5.384,--
c. Zorgbalans, Servicepaspoort € 57.038,--
d. Stichting Ecosol € 27.500,--.

2. De kosten van het besluit bedragen € 107.572. Het besluit wordt gedekt uit programma 3
Welzijn, Gezondheid en Zorg.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL: Besluiten
Het college is op basis van de Algemene Subsidieverordening bevoegd te besluiten over de verdeling
van het budget Flankerend Ouderenbeleid 2011.
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Onderwerp: Verdeling subsidie Flankerend Ouderenbeleid 2011, overige
instellingen
Reg. Nummer: 2010/395280

1. Inleiding
Het budget Flankerend Ouderenbeleid (FOB) maakt het mogelijk een aanvullend
activiteitenpakket beschikbaar te stellen met name voor kwetsbare ouderen ouder
dan 75 jaar. In Haarlem wonen ruim 11 duizend ouderen van 75 jaar en ouder. De
gemeente heeft voor de uitvoering van het FOB een subsidierelatie met de
welzijnsinstellingen Haarlem Effect en Dock en daarnaast met vier andere
instellingen. De inzet is er op gericht ouderen te ondersteunen bij het zelfstandig
wonen en hen regie over het eigen leven te laten behouden. Daarnaast zijn
activiteiten bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in het kader van het Flankerend Ouderenbeleid 2011

subsidie toe te kennen aan
a. Stichting SHDH, Zorgcentrum De Molenburg € 17.650,--
b. Zorggroep Reinalda, Zorgcentrum De Roos € 5.384,--
c. Zorgbalans, Servicepaspoort € 57.038,--
d. Stichting Ecosol € 27.500,--.

2. De kosten van het besluit bedragen € 107.572,--. Het besluit wordt gedekt
uit programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
De gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen van ouderen door het tegengaan van sociaal isolement, het
behoud van regie over het eigen leven, ontmoeting en gezondheid.

4. Argumenten

Ondersteuning is bestemd voor kwetsbare ouderen
Kwetsbare ouderen krijgen ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. De diensten die vanuit het FOB worden gesubsidieerd zijn vooral
gericht op ouderen van 75 jaar en ouder omdat velen van hen in een kwetsbare
positie verkeren of dreigen te raken door leeftijdsgerelateerde problemen.

Aanbod draagt bij aan zelfredzaamheid
Het aanbod van de instellingen uit dit besluit bestaat uit het bieden van faciliteiten
(huiskamers en eettafels), activiteiten (bewegen, valpreventie) en hulpdiensten
(tuinonderhoud). Dit aanbod levert een bijdrage aan de doelstelling dat mensen met
een beperking zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
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De Molenburg verzorgt open eettafels en sociaal-culturele activiteiten
De SHDH biedt in of vanuit Zorgcentrum de Molenburg een sociaal-cultureel
aanbod met ondersteuning van vrijwilligers en open eettafels. De begroting voor
deze activiteiten bedraagt € 21.600,--. SHDH vraagt een subsidie van € 17.650,--,
de overige kosten worden uit eigen bijdragen van deelnemers en door SHDH zelf
betaald. SHDH werkt in de uitvoering samen met de welzijnsinstelling DOCK.

De Roos verzorgt ontmoeting en recreatieve activiteiten
Zorggroep Reinalda organiseert in Zorgcentrum De Roos ontmoetings- en
recreatieve activiteiten met ondersteuning van vrijwilligers. Zij vragen een bijdrage
in de kosten van € 5.384,--. Zorggroep Reinalda werkt samen met Haarlem Effect
en Stichting Philidelphia.

Servicepaspoort verzorgt bewegen en valpreventie
Zorgbalans (onderdeel Servicepaspoort) organiseert Meer Bewegen voor Ouderen,
inclusief valpreventie. De subsidieaanvraag bedraagt € 61.227,--, zijnde het
exploitatietekort op de begroting van € 120.287,--. Er zijn ongeveer 500 deelnemers
aan de activiteiten. De activiteit draagt bij aan de gezondheid van de deelnemers en
het voorkomen van beperkingen.

Ecosol verzorgt hulp bij tuinonderhoud
Groenconcierges van de Stichting Ecosol onderhouden de tuin van ouderen die de
dat zelf niet meer kunnen en een beperkt inkomen hebben. Tuinonderhoud is
daardoor geen reden meer voor een verhuizing. Er worden 190 tuinen onderhouden.
Ecosol vraagt € 27.500 subsidie. Groenconcierges van Ecosol is een groter project
(begroting € 103.889,--) dat naast FOB-subsidie, gefinancierd wordt uit
loonkostensubsidie, betaalde werkzaamheden, abonnementen en middelen van
Ecosol.

Financiële paragraaf
Aanvraag Verlening

Stichting SHDH,
Zorgcentrum De
Molenburg

€ 17.650,-- € 17.650,--

Zorggroep Reinalda,
Zorgcentrum De Roos

€ 5.384,-- € 5.384,--

Zorgbalans,
Servicepaspoort

€ 61.227,-- € 57.038,--

Stichting Ecosol € 27.500,-- € 27.500,--

Totaal € 111.761,-- € 107.572,--

De kosten komen ten laste van Flankerend Ouderenbeleid, boekingsnummer 2345-
4756-1010.

5. Kanttekeningen

Er wordt integraal ouderenbeleid ontwikkeld
Naast de subsidies aan de in dit besluit genoemde instellingen wordt ook subsidie
voor Flankerend Ouderenbeleid verleend aan de welzijnsinstellingen Stichting
Dock en Haarlem Effect. Het geheel van subsidies Flankerend Ouderenbeleid wordt
betrokken bij de op te stellen integrale nota ouderenbeleid die in 2011 verschijnt.
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7. Uitvoering
Aan de instellingen wordt een subsidie verleend waarmee de activiteiten worden
uitgevoerd. De Algemene Subsidieverordening is op de subsidieverlening van
toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


