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Samenvatting:
De Pionier in Venhorst is een onmisbare voorliggende voorziening voor dagbesteding binnen
Venhorst waar kwetsbare ouderen naar toe kunnen. Per 1 maart jl. heeft de Pionier een nieuwe
coördinator in dienst. Voor de oude coördinator was er destijds een financieel zeer gunstige
overeenkomst die nu is afgelopen. Om een marktconform salaris te betalen via een partij die de
werkgeversrol op zich kan nemen heeft de werkgroep de Pionier een verzoek ingediend om de
subsidie te verhogen van €15.000,- naar €30.000,-. De coördinator heeft een cruciale rol om als
professional de vrijwilligers te sturen en daarnaast contact te hebben met o.a. het Dorpsteam en
welzijnsorganisaties. De gemeenteraad wordt gevraagd de budgetsubsidie voor de Pionier
structureel te verhogen naar €30.000,- om de voorliggende dagbesteding in Venhorst in stand te
houden.
Voorgesteld besluit:
1. De budgetsubsidie voor de Pionier vaststellen op €30.000,- om de voorliggende
dagbesteding in Venhorst in stand te houden.
2. Structureel €15.000,- vrijmaken uit de algemene middelen en toevoegen aan de
kostenplaats ‘Subsidie de Pionier’.
Inleiding/probleemstelling:
Per 1 maart jl. heeft de Pionier in Venhorst een nieuwe coördinator in dienst. Voor de oude
coördinator was er destijds door de werkgroep de Pionier een financieel zeer gunstige
overeenkomst met BrabantZorg afgesloten, deze overeenkomst is nu beëindigd. Om de
continuïteit van de coördinator functie te waarborgen is de werkgroep op zoek gegaan naar een
nieuwe partij die de werkgeversrol op zich neemt. Gezien de geringe omvang van de coördinator
functie, 6 uur per week, hebben alle benaderde payrollbureaus aangegeven geen interesse te
hebben in deze opdracht. Uiteindelijk is Ons Welzijn bereid gevonden de nieuwe coördinator in
dienst te nemen waarbij de Pionier deze medewerker inhuurt. Om aan de nieuwe
salarisverplichtingen te voldoen om een marktconform salaris te betalen via deze constructie heeft
de werkgroep de Pionier een verzoek ingediend om het subsidiebedrag te verdubbelen van
€15.000,- naar €30.000,-. De gemeenteraad wordt gevraagd dit budget toe te kennen en
meerjarig vast te stellen.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit d.d. 29 mei 2018 waarin een budgetsubsidie van €15.000,- wordt toegekend aan de
Pionier t.b.v. de algemene voorziening dagbesteding.
Beoogd resultaat:
Het burger / vrijwilligers initiatief de Pionier ondersteunen met de financiële middelen om de
voorliggende dagbesteding de Pionier in Venhorst in stand te houden.
Keuzemogelijkheden:
1. Het subsidiebedrag vaststellen op €30.000,-:
Door het subsidiebedrag te verhogen kan de Pionier één parttime betaalde kracht in dienst
nemen om alle vrijwilligers aan te sturen, activiteiten te plannen en af te stemmen met het
dorpsteam, huisarts etc. Naast de salariskosten worden van het subsidiebedrag ook de
activiteiten en materialen bekostigd, dit is een component van ongeveer €2.000,-.
2. Het subsidiebedrag van €15.000,- behouden:
Hiermee kan de Pionier slechts de salarisverplichting voor de coördinator voldoen tot na
de zomer. De Pionier als voorliggende dagbesteding in Venhorst stopt dan te bestaan.
Argumenten:
De Pionier in Venhorst is de enige voorliggende voorziening binnen Venhorst waar kwetsbare
ouderen naar toe kunnen. De Pionier heeft zich de afgelopen jaren bewezen als onmisbare
voorziening waar gemiddeld 8 tot 10 ouderen op de maandag- en/of woensdagochtend gebruik
hebben gemaakt van de dagbesteding. Zeker ook in coronatijd is het voor veel deelnemers het
enige moment van contact buitenshuis geweest. Door de constructie van een betaalde
coördinator in samenwerking met vrijwilligers ontstaat er een hoogwaardige voorziening waar
inwoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken.
• De coördinator heeft als professional contact met o.a. het Dorpsteam, zorg- en
welzijnsorganisaties en mantelzorgers. Daarnaast stimuleert, informeert en faciliteert de
coördinator de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Pionier.
• Door de toename van het aantal ouderen en de wet- en regelgeving die erop stuurt dat
mensen steeds langer thuis blijven wonen is een laagdrempelige voorziening in Venhorst
van groot belang om kwetsbare ouderen op te vangen.
• Iedere inwoner die we moeten voorzien van dagbesteding via een Wmo-indicatie kost ons
grofweg tussen de €8.000,- en €16.000,- per jaar. Indien we met de voorliggende
dagbesteding plusminus 3 inwoners kunnen opvangen, die daardoor niet van een Wmoindicatie afhankelijk zijn, is deze dagbesteding al voordeliger.
• Het in stand houden van de Pionier Venhorst sluit aan bij de faciliterende en stimulerende
rol die de gemeente Boekel wil hebben richting burgerinitiatieven die voorzieningen in
stand houden en het meedoen voor kwetsbare doelgroepen stimuleren. Hierbij is er
speciale aandacht voor mogelijkheden om (thuis of in de buurt) gebruik te maken van
(eenvoudige) zorg- en welzijnsdiensten, zodat ook kwetsbare inwoners zo lang mogelijk
veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Financiële gevolgen en dekking:
De subsidieverhoging van €15.000,- naar €30.000,- wordt bekostigd uit de algemene middelen.
Voor 2022 wordt dit meegenomen in de Burap en meerjarig verwerkt in de begroting (kostenplaats
661045-4341015).
Eventuele overgebleven middelen worden na afloop van het verantwoordingsjaar teruggevorderd.
Risico’s:
Deze constructie via Ons Welzijn is nieuw voor zowel de Pionier als Ons Welzijn, de verwachting
is dat dit naar tevredenheid gaat werken.
Communicatie:
Het besluit wordt gepubliceerd in het weekblad Boekel-Venhorst en de website van de gemeente
Boekel.
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Uitvoering en evaluatie:
Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan de Pionier. Daarnaast vindt er ieder jaar een gesprek
plaats om de voortgang en lopende zaken te bespreken.
Voorstel:
1. De budgetsubsidie voor de Pionier vaststellen op €30.000,- om de voorliggende
dagbesteding in Venhorst in stand te houden.
2. Structureel €15.000,- vrijmaken uit de algemene middelen en toevoegen aan de
kostenplaats ‘Subsidie de Pionier’.
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