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Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 

Advies: 
1. Aan Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor 2014 een subsidie van C 113.972 

verlenen. 
2. Aan Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor 2014 C 1.570 subsidie verlenen voor 

het product Vriendenkringen. 
3. Subsidiering van het project Ouders Autisme Steunen Elkaar niet overnemen. 
4. In 2014 beleid en uitvoering evalueren en de volledige omslag maken naar 

budgetfinanciering. 
5. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel door middel van bijgaande beschikking 

Korte samenvatting: 
Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel biedt in onze gemeente individuele en groepsgewijze 
ondersteuning aan manteizorgers en voorziet in vrijwillige thuiszorg. Voorgesteld wordt om op 
basis van de productbegroting 2014, de productiecijfers 2012 en de productie prognose 2013 -

conform aanvraag - een subsidie van C 113.972 te verlenen. Daarnaast wordt voorgesteld een 
subsidie van 6 1.570 voor het product Vriendenkringen te verlenen en subsidiering van het 
project Ouders Autisme Steunen Elkaar niet over te nemen. Het te verlenen subsidiebedrag is 
beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting. 

Aanleiding: 
Het werkgebied van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVTO) strekt zich uit over vier 
Twentse en zes Sallandse gemeenten. Omdat de stichting voorziet in mantelzorgondersteuning 
(waaronder respijtzorg) en vrijwillige thuiszorg in zowel onze gemeente als in negen andere 
gemeenten, vindt - onder voorzitterschap van de gemeente Hellendoorn - op ambtelijk niveau 
afstemming plaats over relevante ontwikkelingen, subsidiëringmethodiek en subsidievolume. Dit 
heeft ertoe geleid dat sinds 2011 gewerkt wordt met een productboek, waarin onderscheid is 
gemaakt tussen een basis- en een pluspakket mantelzorgondersteuning en een basis- en een 
pluspakket vrijwillige thuiszorg, Het basispakket kan worden gezien als een basisvoorziening, dat 
door elke gemeente wordt afgenomen. Het pluspakket is het maalwerkdeei voor eike gemeente. 
Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat enkele gemeenten of de vrijwillige 
thuiszorg dan wel de mantelzorgondersteuning bij een andere aanbieder afnemen. Er bestaat bij 
alle gemeenten bezorgdheid over de groei van de vraag in relatie tot de beperkter beschikbare 
financiële middelen. In het ambtelijk overleg is dan ook aan SVTO gevraagd om te bezien of het 
mogelijk is de kostprijs te verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan het versoberen van uitgaven, 
die niet rechtstreeks de hulpverlening raken en het verhogen van de productiviteit. 

Op 25 april 2013 heeft Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel op basis van het productboek en 
de productiecijfers 2012 een aanvraag van C 113.972 reguliere subsidie en C 4 .814 voor de 
producten Vriendenkringen en Ouders Autisme Steunen Elkaar (OASE) ingediend bij de gemeente 
Hellendoorn. Op verzoek van de gemeente is een volledige begroting, een prognose van de 
productiecijfers 2013 en aparte kostprijzen aangeleverd voor Vriendenkringen en O A S E 

informeren. 
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respectievelijk C 1.570 en C 1.861. De stichting heeft een analyse van de producten en de 
kostprijs gemaakt. Hieruit is gebleken dat de kostprijs moet worden verhoogd. De gemeente 
heeft hierover - op basis van de begroting - intensief overleg gehad met de stichting en schat de 
begroting 2014 als realistisch in. 

Relevante eerdere besluiten: 

Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 (13INT03100). 

Doelstelling: 
Door middel van subsidiëring - op basis van de Algemene subsidieverordening samenleving 
gemeente Hellendoorn 2011 - op een adequate wijze voorzien in mantelzorgondersteuning en 
vrijwillige thuiszorg in de gemeente Hellendoorn. 
Oplossing: 
Mantelzorg, mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg vertegenwoordigen een hoge 
maatschappelijke en economische waarde. Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg zijn twee 
belangrijke dragers van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Hellendoorn. Het gaat 
hierbij om medemenselijkheid, solidariteit met minder gezonde naasten en verantwoordelijkheid 
nemen voor het samenleven. Ook in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl - waarmee het accent 
verlegd wordt van zorg naar welzijn - zijn mantelzorg(ondersteuning) en vrijwillige thuiszorg van 
essentieel belang. In de keten van zelfzorg tot professionele zorg zijn zij onmisbare schakels. In 
ons beleid maatschappelijke ondersteuning, wordt op basis van het compensatiebeginsel bij het 
verstrekken van voorzieningen, steeds de voorkeur gegeven aan voorliggende voorzieningen 
boven collectieve en individuele voorzieningen. Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg 
zijn voorliggende voorzieningen, waarmee de vraag naar Hulp bij het Huishouden en professionele 
zorg gereduceerd kan worden. Er is sprake van daling in het verstrekken van individuele 
voorzieningen in de gemeente Hellendoorn. 

In het kader van Beleid Gestuurde Financiering is de stichting voortdurend bezig haar aanbod -
binnen de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële kaders - af te stemmen op de 
vraag en haar aanbod te vernieuwen: 

•S In 2012 is de methodiek Vriendenkringen, een Eigen Kracht methode voor mensen met 
een verstandelijke beperking overgenomen van MEE. Er nemen inmiddels 15 mensen deel 
aan de Vriendenkringen. 

•Z Het O A S E project (Ouders Aut isme Steunen Elkaar) is mogelijk geworden door het 
verwerven van extra middelen uit fondsen. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 
vraagt hiervoor nu subsidie aan bij de gemeenten. 

•S Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg heeft inmiddels voldoende bekendheid. Dit product 
wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

S Met het oog op de transformatie Begeleiding heeft de stichting - in samenwerking met 
Stichting Informele Zorg Twente - voor het project "Versterken vrijwillige inzet" 
provinciale subsidie aangevraagd. Deze aanvraag is nog niet gehonoreerd maar zal 
worden bijgesteld en opnieuw worden ingediend. 

S Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel heeft in 2013 haar "Strategisch beleid 2014 -
2017 : Samen sterk voor de informele zorg" gepresenteerd. 

De productbegroting 2 0 1 4 van S V T O biedt transparantie betreffende de producten, de tarieven, 
de aantallen en het basis- en pluspakket. De subsidieaanvraag is gebaseerd op de 
productieaantallen van 2 0 1 2 . In verband met de toename van de vraag naar 
mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg heeft de gemeente aan de stichting inzicht 
gevraagd in de productieprognose 2 0 1 3 . 
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Aan de stichting is voor 2013 een subsidie verleend van C 104 ,000 . Uit de voorlopige cijfers 
blijkt dat - ondanks uitruil tussen producten, waarnaar minder vraag is, met producten waarnaar 
meer vraag is - voor 2013 waarschijnlijk een tekort van ruim C 2.000 zal ontstaan. 
Voorgesteld wordt om SVTO voor 2014 - uitgaande van een reëel hogere kostprijs en verwacht 
hoger productieniveau - conform aanvraag een subsidie te verlenen van C 113 .972 . Hieraan 
wordt de voorwaarde verbonden dat SVTO ervoor zorgt dat er geen wachtlijsten ontstaan. De 
directie van de stichting heeft aangegeven hiertoe de mogelijkheden te zien door versobering van 
uitgaven, die niet rechtstreeks de hulpverlening raken en het verhogen van de productie in relatie 
tot de kostprijs. Een eventueel overschot op de subsidie mag in de eigen reserve ten name van 
de gemeente Hellendoorn gestort worden. Een eventueel tekort moet door de stichting zelf 
gedragen worden. Hiermee wordt voorgesorteerd op het volledig overgaan naar budgetsubsidie 
van S V T O . 
Voorgesteld wordt om het product Vriendenkringen te subsidiëren. Vriendenkringen is een 
methodiek, die erop gericht is mensen met een verstandelijke beperking in de eigen kracht te 
zetten, waardoor ze minder een beroep hoeven te doen op individuele Wmo-voorzieningen. Het 
gaat hierbij om tijdelijke interventies. 
In het kader van de Wmo 2015 zijn mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuiszorg en 
Vriendenkringen belangrijke algemene voorzieningen, 
Voor de Dag van de Mantelzorg is de gemeente waar mogelijk bereid tot het beschikbaar stellen 
van faciliteiten in natura. 
Voorgesteld wordt om subsidiering van het project OASE over te laten aan direct 
belanghebbenden bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Aut isme. 

Effecten: 
Mantelzorgers en vrijwillige zorgverleners zetten zich in ten behoeve van zelfredzaamheid en 
participatie van anderen. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in 
de gemeente Hellendoorn. Zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang zijn de 
grondbeginselen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mantelzorgers en vrijwillige 
zorgverleners nemen bovendien een substantieel deel van de zorg op zich, hetgeen tegenwicht 
geeft aan de inzet van professionele zorg en Hulp bij het Huishouden. Het belang van 
mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg en Vriendenkringen vanuit SVTO is derhalve groot. 

Planning: 
In oktober 2011 is de (subregionale) kadernota maatschappelijke ondersteuning 2 0 1 1 - 2 0 1 4 
"Meer samenleven" vastgesteld. Het deeldornein mantelzorg, mantelzorgondersteuning en 
vrijwillige zorg is hierin nadrukkelijk opgenomen. Er is vastgesteld dat subregionale samenwerking 
op dit deeidomein meerwaarde heeft. Hiertoe is een werkgroep Welzijn Nieuwe Stijl in het leven 
geroepen, die voor de speerpunten met een plan van aanpak zal komen. 

Financiële consequenties: 
Op 1 oktober 2011 is de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 
2011 vastgesteld. Aan Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel is tot 201 3 exploitatiesubsidie 
verleend. Vanaf 1 januari 2014 wordt de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 
Hellendoorn 2014 - inclusief nadere beleidsregels - van kracht. De subsidieaanvraag van SVTO 
voor 2014 valt nog onder de verordening van 2011 . 
Voorgesteld wordt om SVTO voor 2014 een subsidie ío verlenen van in totaal C 115.542 
(C 11 3.972 plus C 1.570), De gevraagde subsidie wordt gedekt vanuit de Wmo-middelen zoals 
deze in onze begroting zijn opgenomen. Voor 201 5 zal met het oog op de nieuwe financiële - en 
beleidskaders van de Wmo 2015 en de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 
Hellendoorn 2014 , beleid en uitvoering geëvalueerd worden en de volledige omslag worden 
gemaakt naar budgetfinanciering. 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 
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Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Communicatie: 

De uitkomsten van de subsidieverlening zijn in het kader van Beleid Gestuurde Financiering vooraf 
uitvoerig en op constructieve wijze met de directie van de instelling besproken. 

Overige consequenties: 
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