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Onderwerp: Vast stellen subsidie Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 2015 

Advies: 
1. Kennis nemen van het jaarverslag van de SVTO over 201 5 en het hierin opgenomen aantal van 632 mantel

zorgcomplimenten dat in 2015 is toegekend. 
2. De subsidie over 2015 vaststellen op 6 1 4 9 . 7 4 1 , -
3. De Stichting informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
4 . De nota ter kennisname naar de leden van de commissie SLZ sturen. 

Korte samenvatting: 
Op basis van de evaluatie, het jaarverslag en de jaarrekening 201 5 (inclusief accountantsverklaring) wordt voor
gesteld de subsidie voor Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel vast te stellen op een bedrag van C 149 .741 , - . 
Dit bedrag is inclusief de werkzaamheden die zijn verricht in verband met het toekennen van het mantelzorg
compliment. In 2015 is er aan 632 personen een compliment uitgedeeld. 

Aanleiding: 
Bij brief van 29 maart 2016 heeft de stichting de inhoudelijke en financiële verantwoording, voorzien van een 
accountantsverklaring, over 2015 ingediend 

Relevante eerdere besluiten: 
> Collegebesluit van 27 januari 2015 (14INT05751) om over 2015 een subsidie te verlenen van C 1 1 5 . 5 4 1 , -

en een aanvullende subsidie over de eerste helft van 2015 van C 2 3 . 2 0 0 , - . 
> Collegebesluit van 25 augustus 201 5 (15INT02297) om voor de tweede helft van 201 5 een aanvullende 

subsidie te verlenen van C 1 1 . 0 0 0 , - . 

Doelstelling: 
Door middel van subsidiëring van de stichting op een adequate wijze voorzien in de mantelzorgondersteuning en 
vrijwill ige thuiszorg in de gemeente Hellendoorn. 

Het jaarverslag, de jaarrekening 2015 en de aanvullende informatie geven een beeld van de geleverde aantallen 
basis- en maatwerkproducten en de beleidsontwikkelingen. De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVTO) 
levert een belangrijke bijdrage aan het mee kunnen doen in de samenleving en het langer thuis kunnen blijven 
wonen van (kwetsbare) inwoners van onze gemeente. Mantelzorg, mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuis
zorg vertegenwoordigen een hoge maatschappelijke en economische waarde. Uitgangspunt voor het gemeente
lijke beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning is dat waar mogelijk de voorkeur wordt gegeven 
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aan voorliggende voorzieningen boven collectieve en individuele voorzieningen, om hiermee de vraag naar de 
professionele zorg te reduceren. 

Steeds meer mantelzorgers, jonge mantelzorgers en zorgvragers doen een beroep op ondersteuning via de 
SVTO. Het aantal personen dat een beroep doet op ondersteuning bedroeg in 2013 117, in 2014 173 en in 
2015 249. Voor wat betreft de ondersteuning in het kader van de vrijwillige thuiszorg is de stijging minder 
groot: van 306 en 366 tot 413 in 2015 (totaal van enkelvoudige, individuele en intensieve ondersteuning). 
Het aantal zorgvragers dat staat ingeschreven is ten opzichte van 2014 met ruim 40 gestegen tot 348. 
Daar staat tegenover dat het aantal ingeschreven zorgvrijwilligers is gestegen van 218 tot 324. Dat is positief. 
Het aantal ingeschreven mantelzorgers bedroeg eind 2015 966 . Dit zijn er 400 meer dan eind 2014, dit heeft te 
maken met het toekennen van het mantelzorgcompliment door de SVTO. Logischerwijs heeft dit ook geleid tot 
een toename van het aantal klantencontacten. 

Door het ontwikkelen van strategisch beleid 2014 - 2017 "Samen sterk voor informele zorg" heeft de SVTO 
geanticipeerd op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. In het jaarverslag is verwoord welke resulta
ten er in 2015 zijn bereikt. Speerpunten zijn het werven en binden van zorgvrijwilligers, het verbeteren van de 
vaardigheden van de zorgvrijwilliger, aandacht voor jonge mantelzorgers, het toerusten van vrijwilligers voor 
zwaardere en complexere mantelzorgsituaties en het verbeteren van de expertise van de medewerkers. 
Onder andere is er in 201 5 aandacht besteed aan het bewust maken van scholen voor jonge mantelzorgers en 
zijn projecten gestart voor het geven van ondersteuning aan mantelzorgers in de rouw en is ingespeeld op de 
behoefte aan activiteit/inloop/ontmoeting voor jong dementerenden. 

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat het resultaat voor de gemeente Hellendoorn uitkomt op een positief saldo van 
C 2 . 6 5 2 , - . De totale jaarrekening afgesloten wordt met een positief saldo van C 6 5 7 , - . Het positieve saldo voor 
de gemeente is, conform afspraak, in de eigen reserve ten name van de gemeente Hellendoorn gestort. 

Met ingang van 2015 is het toekennen van het mantelzorgcompliment overgedragen van de Sociale Verzekering 
Bank naar gemeenten. Uw college heeft besloten dat mantelzorgers een compliment van C 5 0 , - kunnen aanvra
gen. Het compliment kon via de SVTO worden aangevraagd. De organisatie heeft eveneens de uitbetaling van 
het compliment op zich genomen. Door deze werkwijze is bereikt dat er meer mantelzorgers in beeld zijn komen 
bij de SVTO en is de ondersteuning die de SVTO kan bieden bij meer mensen bekend geworden. Desondanks is 
het aantal complimenten dat is aangevraagd met 632 lager dan vooraf werd geschat, te weten 2.000. Dit is 
meegenomen bij het verlenen van de subsidie voor 2016. De SVTO probeert samen met ZINiN meer mantelzor
gers te bereiken. De besteding van de middelen is door de SVTO in de jaarrekening verwerkt. 

Effecten: 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 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. 

Planning: 

Financiële consequenties: 
De subsidie aan de SVTO over 2015 wordt gedekt uit de Wmo-middelen zoals die in de begroting zijn opgeno
men. Het vast te stellen bedrag is volledig bevoorschot, zodat er geen nabetaling of terugvordering hoeft plaats 
te vinden. 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 

De subsidievaststelling wordt door middel van een beschikking aan de SVTO meegedeeld. 

Informatisering I Automatisering: 
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Burger- en overheidsparticipatie: 

Communicatie: 

Het collegebesluit en het jaarverslag worden ter kennisname van de leden van de commissie Samenlevingszaken 
gebracht. 

Overige consequenties: 
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