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Beslisnota
Subsidie Dagopvang ouderen 2015 (Blok A)
Wijchen, 31 maart 2015
Geachte leden van de raad,
Beslispunt
Voor dagopvang ouderen (Blok A) voor 2015 aan Stichting MEER Welzijn
Wijchen en Stichting aan LuciVer een subsidie beschikbaar te stellen van
in totaal € 232.560.
Inleiding
Vanaf 2015 is dagopvang voor ouderen een taak voor de gemeente.
Regionaal is afgesproken dat dagopvang voor ouderen een taak is die valt
in blok A. Dat betekent dat deze voorziening lokaal wordt ingekocht en
uitgevoerd. Stichting MEER Welzijn en Stichting LuciVer gaan op verzoek
van de gemeente de dagopvang ouderen in Blok A in 2015 gezamenlijk
vormgeven.
Beoogd effect
Voor burgers uit Wijchen zorgcontinuering in 2015 te waarborgen waarbij
de dagopvang zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden.
Argumenten
1.1
Dagopvang is vanaf 2015 een gemeentelijke taak
De dagbesteding ouderen (blok A) werd in 2014 zowel door lokale als niet
lokale aanbieders uitgevoerd in de vorm van zorg in natura en PGB.
Lokale aanbieders waren: ZZG in het Achterom, Stichting LuciVer in
Portiuncula en de Hagert. ZZG is gestopt met de organisatie van de
dagbesteding in het Achterom. De gemeente heeft aan Stichting MEER
Welzijn en Stichting LuciVer gevraagd een plan op te stellen voor de
continuering van de bestaande dagopvang, tevens gericht op
transformatie gebaseerd op de nieuwe inzichten met betrekking tot inloop
en ontmoeten en dagbesteding.
Stichting MEER Welzijn en LuciVer werken samen bij het aanbieden van
arrangementen van dagbesteding voor burgers uit Wijchen.
De dagopvang vindt plaats bij het Achterom en Portiuncula. Uitgegaan
wordt van 10 personen per dagdeel op elke locatie. In 2015 vindt de
toeleiding nog plaats via het Sociale wijkteam en zien we deelname aan
de dagopvang nog als een maatwerkvoorziening. Deelnemers zijn een
eigen bijdrage verschuldigd op grond van de Wmo. Momenteel maken
ongeveer 30 mensen gebruik van de dagopvang zoals deze georganiseerd
wordt door Stichting Meer Welzijn en LuciVer.
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De bedoeling is om laagdrempelige inloop en ontmoeting te realiseren
waardoor minder of op een later tijdstip beroep op de
maatwerkvoorzieningen behoeft te worden gedaan.
1.2 De hoogte van de subsidie past binnen de gemeentebegroting
Binnen de verkregen gelden voor AWBZ is rekening gehouden met het
subsidiebedrag.
Burgers uit Wijchen die dagbesteding genieten buiten Wijchen kunnen
deze dagbesteding blijven ontvangen zolang ze daarvoor een indicatie
hebben. In 2015 gaan de sociale wijkteams met deze mensen een
gesprek aan om de situatie en de inzet van ondersteuning opnieuw te
beoordelen. Dit gesprek kan er toe leiden dat andere ondersteuning
ingezet zal gaan worden. Beleidsuitgangspunt is ondersteuning zo dichtbij
mogelijk als dat kan. De dagopvang buiten Wijchen wordt apart op basis
van facturen betaald. Deze uitgaven passen ook binnen de begroting.
Financiën
Stichting MEER en Stichting LuciVer hebben voor de dagopvang een
kostenbegroting ingediend op basis van 8.160 dagdelen per jaar.
Tot en met 31 maart 2015 wordt nog op 5 dagen opvang geleverd, vanaf
1 april 2015 nog op 4 dagen. Deze overgangsperiode is bedoeld om de
huidige klanten opnieuw efficiënt in te roosteren.
De totale lasten c.q. subsidie bedraagt € 232.560 en past binnen de
gestelde begroting van 2015. Subsidie betaalbaar stellen aan Stichting
MEER Welzijn (25%) en Stichting LuciVer (75%).
Uitvoering
Subsidiebeschikkingen verzenden aan Stichting MEER en aan Stichting
LuciVer.
Bijlagen
Geen.
Gerelateerde stukken
15 IZ049 Informatienota ‘Resultaat inkoop en subsidie nieuwe Wmo en
Jeugdzorg 2015’
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
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De Burgemeester,

2

De gemeenteraad van Wijchen
15 IZ 066
Raadsbesluit
Subsidie Dagopvang ouderen 2015 (Blok A)
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
31 maart 2015
besluit:
Voor dagopvang ouderen (Blok A) voor 2015 aan Stichting MEER
Welzijn Wijchen en Stichting aan LuciVer een subsidie beschikbaar te
stellen van in totaal € 232.560.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
9 juli 2015
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