Concept van 22 juli 2013

NOTITIE HARMONISATIE SUBSIDIES VRIJWILLIGERSORGANISATIES
INFORMELE ZORG EN ONDERSTEUNING IN SWF
1. INLEIDING
Aanleiding
Deze notitie gaat over de harmonisatie van de subsidies (en bijdragen) aan
vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van informele zorg en ondersteuning.
De subsidiëring van deze vrijwilligersorganisaties is in de gemeente Súdwest-Fryslân
(SWF) verschillend geregeld. Deze notitie gaat in op de harmonisatie van deze
verschillen.
De subsidie voor het product Vrijwillige inzet & mantelzorg aan Timpaan (stipepunten,
mantelzorgcafés, verwenactiviteit mantelzorgers, Graag Gedaan Sneek, Papierwinkel,
e.a.) is hier niet in meegenomen, omdat het in deze notitie gaat om subsidies aan
vrijwilligersorganisaties gericht op informele zorg en ondersteuning.
Proces en tijdpad
Per 1 januari 2013 is het beleid van de voormalige gemeenten via de wet Arhi komen te
vervallen. Dit betekent dat er nieuw beleid moet worden vastgesteld indien de gemeente
jaarlijkse subsidies wil blijven verstrekken. Deze notitie wordt in het derde kwartaal van
2013 vastgesteld. Dit wordt vervolgens juridisch vertaald in een subsidieregeling (zgn.
nadere regels) en gepubliceerd. Hiermee is aan de harmonisatie voldaan. Organisaties
kunnen tot uiterlijk 1 november 2013 subsidieaanvragen indienen op het gebied van
vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning. Dit houdt in dat het nieuwe
beleid van toepassing is op de subsidieverlening 2014.
Inspraakprocedure
Alle betrokken organisaties ontvangen een brief. Hiermee ontvangen ze de conceptnotitie
en het voorstel tot nadere regels. De organisaties krijgen vervolgens de gelegenheid om
hun zienswijze in te dienen. Ook is een aantal inspraakdagen aangewezen waarop een
afspraak gemaakt kan worden met de gemeente. Daarin kunnen vragen gesteld worden
naar aanleiding van de brief. De inspraakreacties en wat hier al dan niet mee gedaan is,
worden vervolgens samengevat in een bijlage bij deze notitie. De conceptnotitie wordt
ook toegestuurd aan het Wmo-platform.
Kaders en Uitgangspunten
Deze notitie is een uitwerking die voortvloeit uit het Wmo- en welzijnsbeleid 2013-2016.
Daarnaast is de Visie “Naar een veerkrachtig sociaal domein” een relevant kader voor
deze notitie (vastgesteld op 28 februari 2013 door de raad). Andere kaders zijn de
Ontwikkelvisie en de Subsidiekaders. Hieruit zijn de volgende uitgangspunten
gedestilleerd. Het onderwerp informele zorg en ondersteuning is een onderwerp dat sterk
in ontwikkeling is. In de komende anderhalf jaar krijgen de drie transities op de terreinen
Awbz-Wmo, jeugdzorg en participatie verder vorm. Ook na de invoering per 2015 zullen
deze trajecten zich doorzetten. Deze notitie moet daarom worden gezien als een
dynamisch document dat indien nodig zal worden aangepast aan de hiervoor genoemde
ontwikkelingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Subsidies zijn bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn in SWF.
Subsidies worden doelgericht ingezet.
Subsidies worden verleend op basis van activiteiten.
Subsidies zijn gebaseerd op cofinanciering.
Subsidies zijn gerelateerd aan het (maximale) subsidieplafond.
Subsidies zijn evenwichtig verspreid over SWF (clustergerelateerd).
Subsidieaanvraag en -controle is regelarm en op basis van vertrouwen.
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Hieronder worden de 7 beleidsuitgangspunten kort toegelicht.
1. Subsidies bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die informele zorg en
ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners van Súdwest-Fryslân
Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de subsidie bedoeld voor organisaties die
informele zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners uit de gemeente op het
gebied van Wmo, zorg en welzijn. Informele zorgorganisaties draaien voornamelijk op
vrijwilligers. Het is van belang dat deze vrijwilligers voldoende toegerust zijn op hun
taken.
Het gaat om vrijwillige inzet ten behoeve van kwetsbare inwoners (jongeren, ouderen,
overbelaste mantelzorgers en maatschappelijke uitvallers) met dreigend regieverlies
(15%) en langdurig regieverlies (5%). Door een breed scala aan mogelijke problemen
(lichamelijk, geestelijk, financieel, etc.) ervaren kwetsbare inwoners beperkingen in hun
dagelijks functioneren, met risico op een achterstand in de maatschappij of sociaal
isolement.
2. Subsidies doelgericht inzetten
We willen dat de subsidie doelgericht wordt ingezet in de zin dat de ontplooide
activiteiten een bijdrage leveren aan de (door de raad) vastgestelde beleidsdoelen in het
Wmo- en welzijnsbeleid 2013-2016 en in de visie “Naar een veerkrachtig sociaal
domein”.
Hoofddoelen zijn:
- Het bevorderen van een samenleving waarin iedereen – jong en oud, met en
zonder beperking, met en zonder problemen - zich kan ontplooien en naar
vermogen kan deelnemen aan de maatschappij. Hierbij staan eigen
verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid centraal, ligt de focus op
kwetsbare groepen en is er voor mensen die echt zorg nodig hebben altijd een
gemeentelijk vangnet waarop terug kan worden gevallen.
- Het versterken van het zelf oplossend vermogen van de burger, zijn/haar sociale
netwerk en de sociale gemeenschap.
Informele zorg en ondersteuning door vrijwilligers is belangrijk om de volgende redenen:
- Het draagt bij aan de zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners en hun
sociale netwerk;
- Er is geen of minder professionele ondersteuning nodig;
- Het biedt kansen om de extra taken, die de gemeente met de drie transities
(Awbz-Wmo, jeugdzorg, participatiewet) krijgt, op een effectieve en efficiënte
wijze in te vullen.
Hierbij is het voor vrijwilligersorganisaties van belang om voldoende geschikte
vrijwilligers te vinden. Het is belangrijk om het potentieel aan vrijwilligers beter te
benutten door in te spelen op ontwikkelingen en te vernieuwen. Dit kan bijvoorbeeld door
het werven van flitsvrijwilligers (tijdelijke en flexibele inzet), vrijwillige inzet ‘voor en
door’ doelgroepen te organiseren en samenwerking te zoeken met professionele
(zorg)organisaties.
3. Subsidies verlenen op basis van activiteiten met een minimaal bereik
Hiervoor zijn verschillende subsidievormen denkbaar. Echter, wij kiezen voor de
zogenaamde activiteitensubsidie. Dit impliceert subsidie voor activiteiten die bijdragen
aan gestelde beleidsdoelen en uitgevoerd worden door rechtspersonen zoals
vrijwilligersorganisaties of groepen van personen.
Het betreft in principe activiteiten die gericht zijn op het bieden van informele zorg en
ondersteuning aan kwetsbare mensen. Het kan gaan om een veelheid aan 1 op 1 zorg en
ondersteuningsmogelijkheden (van mee boodschappen doen, begeleid vervoer,
praktische klussen, wekelijks bezoekje, etc.). Daarnaast kan het gaan om het
organiseren van activiteiten in groepsverband voor het onderlinge contact en
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lotgenotencontact. De kosten staan in verhouding tot de activiteiten en het bereik. Dit wil
zeggen dat er een balans moet zijn tussen die kosten en het aantal mensen aan wie hulp
wordt geboden. Hiervoor bestaat geen harde norm. Door te kijken naar de praktijk in het
verleden en door onderlinge vergelijking van de organisaties zal naar die balans worden
gezocht. Mogelijke aanvullende subsidieverplichtingen: aantal aangesloten vrijwilligers,
aantal zorg- en ondersteuningsvragen, aantal activiteiten, etc.
4. Subsidies baseren op cofinanciering
Naast de hierboven genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie
vinden we het van groot belang dat de aanvragers ook zelfstandig op zoek gaan naar
andere middelen. Cofinanciering (bijvoorbeeld in de vorm van een deelnemersbijdrage of
hulp in natura) is een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Uit de
begroting moet blijken dat niet alleen de gemeente bijdraagt in de kosten.
Dit in het kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen kracht. De
gemeentelijke subsidie is bedoeld om het organiseren van activiteiten te stimuleren en
pretendeert niet kostendekkend te zijn.
5. Subsidies relateren aan het subsidieplafond
De aanvragen zijn gerelateerd aan een subsidieplafond. Wordt het subsidieplafond
bereikt, dan zijn afhankelijk van de subsidiesoort er minder middelen per aanvraag
beschikbaar of wordt de aanvraag afgewezen.
6. Subsidies zijn evenwichtig verspreid over SWF (cluster gerelateerd)
Onze gemeente is opgedeeld is 10 clusters. Het ideaalplaatje is, dat de aanvragen bij
benadering enigszins gelijk verdeeld zijn over de clusters. Hierbij moet worden
opgemerkt dat er mogelijk een verschil zal zijn tussen de meer stedelijke en de
plattelandsgebieden. Ook de spreiding van de stipepunten kan van invloed zijn.
Mocht in bepaalde clusters de informele zorg en ondersteuning achterblijven bij andere
clusters dan kan de gemeente dit nader te onderzoeken.
7. Subsidieaanvraag en -controle is regel-arm en op basis van vertrouwen
We vragen de subsidieaanvragers een inschatting te maken van het aantal zorg- en
ondersteuningsvragen (voor zover van toepassing), het aantal activiteiten dat ze denken
te organiseren, het aantal kwetsbare burgers dat hieraan zal deelnemen, de kosten en de
inkomsten (eigen bijdrage hulpvragers, deelnemersbijdragen, etc.).
In lijn met de Algemene subsidieverordening worden subsidies onder de € 5.000,- direct
vastgesteld. We vertrouwen er op, dat de betreffende organisaties de activiteiten die ze
hebben gepland ook uitvoeren. Subsidies vanaf € 5.000,- worden eerst verleend en
vervolgens na verantwoording vastgesteld.

2. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN SUBSIDIES VRIJWILLIGERSORGANISATIES
INFORMELE ZORG EN ONDERSTEUNING IN SWF
In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke subsidies onder informele zorg en ondersteuning
vallen en wat de actuele stand van zaken is.
2.1. Wat is informele zorg en ondersteuning en welke vrijwilligersorganisaties
zijn actief op dit gebied?
Informele zorg is een overkoepelend begrip voor alle zorg die onbetaald en niet
beroepshalve wordt verricht. Dit is te onderscheiden in gebruikelijke zorg, zelfhulp,
mantelzorg, vrijwilligerszorg en buurthulp. De onderdelen gebruikelijke zorg en
mantelzorg zijn geen activiteiten waarvoor subsidie verleend wordt. Dit geldt ook voor
spontane (ongeorganiseerde) burenhulp.
De overige onderdelen (zelfhulp, georganiseerde burenhulp en vrijwilligerszorg) zijn wel
terug te vinden in gemeentelijke subsidieprogramma’s. Vrijwilligerszorg kent vele
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vormen. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo
onderscheidt vier soorten: Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Georganiseerde Burenhulp
en Vriendendiensten. Sommige vrijwilligersorganisaties verzorgen één van deze diensten
en andere organisaties bieden diverse combinaties van meerdere van deze diensten. De
praktijk van vrijwilligerszorg is mede hierdoor lastig in eenduidige begrippen te vatten.
Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) betreft hulp die onbetaald en niet beroepshalve
wordt verricht, respectievelijk een vorm van zorg door vrijwilligers, waarmee dit binnen
het kader van deze notitie valt.
Bijlage 3 bevat een begrippenlijst waarin de verschillende hulpvormen zijn gedefinieerd.
Definities
De gemeente SWF formuleert vrijwilligersorganisaties voor informele zorg en
ondersteuning als volgt:
Niet op winst gerichte organisaties die draaien op vrijwilligers met het doel kwetsbare inwoners een
steun(tje) in de rug te bieden op sociaal (-emotioneel) en/of praktisch gebied.
Tenminste 85 % van de organisatie bestaat uit vrijwilligers (verhouding tussen beroepskrachten en
vrijwilligers; maximaal 1 beroepskracht op 6 vrijwilligers) waarbij beroepskrachten niet deelnemen aan
het primaire proces.
De gemeente SWF formuleert vrijwilligerswerk (vrijwillige inzet) als volgt:
Werk dat in enig (georganiseerd) verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
andere(n) of de samenleving.
2.2. Actuele stand van zaken subsidies informele zorg en ondersteuning in SWF
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle huidige subsidies. In totaal gaat het om
een bedrag van € 96.471,- verdeeld over 4 soorten. Niet alle voormalige fusiegemeenten
verstrekten subsidie aan alle soorten vrijwilligersorganisaties.
2.3. Soorten vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning in SWF
1) Vrijwillige hulpdiensten
Een vrijwillige hulpdienst is een plaatselijke organisaties die volledig op vrijwilligers draait
en op verschillende wijze hulp en/of ondersteuning biedt. Mensen die door ouderdom,
ziekte of handicap (tijdelijk) hulp nodig hebben bij praktische klusjes of behoefte hebben
aan een praatje, kunnen een beroep doen op een vrijwillige hulpdienst. Het gaat dus
meestal om kortdurende ondersteuning voor kwetsbare mensen als aanvulling op of
vervanging van hulp van familie, vrienden of directe buren. Bijvoorbeeld na thuiskomst
uit het ziekenhuis. Hierbij kan het gaan om:
 autovervoer;
 begeleiding bij specifieke zaken, zoals naar de huisarts, het ziekenhuis, de
apotheek, de kapper, de bank of de bibliotheek gaan of om aanschaf nieuwe
kleding;
 ondersteunen bij de administratie;
 inspringen bij het huishouden, doen van boodschappen of hond uitlaten;
 verrichten van eenvoudige karweitjes in huis;
 begeleiding bij uitjes of vriendenbezoek;
 gezellig langskomen, wandelen of voorlezen;
 dagelijks contact zoeken via telefooncirkel of bezoekje, om te weten of iemand
zich nog redt.
Vrijwillige hulpdiensten en georganiseerde burenhulp organisaties kunnen zich aansluiten
bij de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo
Kosten hebben voornamelijk betrekking op het organiseren van activiteiten,
vervoerskosten (km- vergoeding voor gebruik eigen auto), parkeerkosten,
vergaderkosten, verzekeringskosten, administratiekosten, deskundigheidsbevordering en
vergoeding/ attentie vrijwilligers. In dit verband is het relevant dat er een collectieve
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vrijwilligersverzekering van de gemeente is waar vrijwilligersorganisaties gebruik van
kunnen maken. Bij een aantal hulpdiensten wordt wel een eigen bijdrage gevraagd per rit
en/of klusje en bij één wordt dit niet gevraagd.
De voormalige gemeenten Wymbritseradiel en Wûnseradiel verleenden subsidie aan
plaatselijke vrijwillige hulpdiensten. In de voormalige gemeente Nijefurd ontvangt een
vrijwillige vervoersdienst een incidentele subsidie.
Timpaan Graag Gedaan
In Sneek functioneert een vrijwillige hulpdienst Graag Gedaan, als onderdeel van het
reguliere werkplan van Timpaan (onderdeel Vrijwillige Inzet en Mantelzorg). In de
afgelopen periode is de professionele ondersteuning van de vrijwilligers van de
hulpdienst geleidelijk verminderd met als resultaat dat de vrijwillige hulpdienst in grote
mate zelfstandig draait. De inzet van Timpaan is verlegd naar verspreiding van deze
vorm van vrijwilligerszorg over de hele gemeente. Timpaan fungeert als aanjager en als
kennis- en coördinatiepunt voor initiatieven in de hele gemeente. Deze taakverschuiving
wordt meegenomen in het werkplan 2014 van Timpaan.
2) Zonnebloemafdelingen
Een Zonnebloemafdeling is een plaatselijke afdeling - verbonden aan de landelijke
Nationale Vereniging De Zonnebloem - die mensen met een lichamelijke beperking van
jong tot oud (kwetsbare burgers) een aanbod aan bezoekwerk en plaatselijke activiteiten
biedt. Voor het bezoekwerk bezoeken vrijwilligers uit de buurt mensen met een fysieke
beperking op aanvraag voor gezelligheid, een kopje koffie, een goed gesprek, een
wandeling of het gezamenlijk oppakken van een hobby. Bij de plaatselijke activiteiten
staan gezelligheid en contact tussen mensen centraal. Voorbeelden van activiteiten zijn
bingo, puzzelen, spelletjes, stamppotbuffet, toneelmiddag, zangmiddag wandeltocht of
een boottocht. Hierbij wordt er soms meegelift op landelijke activiteiten, zoals Nationale
Ziekendag en NL-Doet.
De plaatselijke afdelingen in de gemeente SWF zijn bij de regionale afdeling ZuidwestFryslân aangesloten. De regionale afdeling organiseert in samenwerking met de
plaatselijke afdelingen activiteiten en biedt ondersteuning aan de besturen van de
plaatselijke afdelingen. Daarnaast is er de Werkgroep Friesland, een groep jonge mensen
met en zonder lichamelijke handicap die samen regelmatig op pad gaan.
De kosten zijn gerelateerd aan het bezoekwerk, het organiseren van activiteiten,
zaalhuur, koffie/thee, materiaalkosten, attenties vrijwilligers, reiskosten vrijwilligers,
administratiekosten en vergaderkosten. Inkomsten komen voort uit bijdragen van
financieel ondersteunende leden, de Nationale Zonnebloemloterij en giften/donaties. De
deelnemers betalen meestal contributie of een eigen bijdrage.
Alleen de voormalige gemeente Nijefurd verstrekte subsidie aan plaatselijke afdelingen
van de landelijke Nationale Vereniging De Zonnebloem.
3) EHBO-afdelingen
Een EHBO-afdeling is een plaatselijke vrijwilligersorganisatie - verbonden aan de
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO - die jaarlijks een programma van activiteiten
realiseert, gericht op het mogelijk maken van efficiënte en adequate eerste hulpverlening
bij ongelukken in de gemeente SWF. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het
organiseren van cursussen en het aanbieden van EHBO diensten bij evenementen.
De kosten zijn gerelateerd aan de cursussen en bijkomende kosten. Voor de diensten bij
evenementen kan een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht bij de
organisator.
De voormalige gemeenten Nijefurd, Wymbritseradiel en Wûnseradiel verstrekten subsidie
aan EHBO-afdelingen.
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4) Overige subsidieaanvragen (en bijdragen) informele zorg en
ondersteuning
Ook worden er momenteel subsidies (en bijdragen) verstrekt aan andere
vrijwilligersorganisaties voor activiteiten op het gebied van informele zorg en
ondersteuning. Hieronder volgt een inventarisatie van deze subsidies (en bijdragen) die
momenteel in de huidige situatie verstrekt worden. Dit betreft een momentopname en
hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst ontleend worden.
Dit betreft veelal grotere organisaties met een gemeentelijk, regionaal of zelfs
(boven)provinciaal werkgebied. Doelstellingen en activiteiten zijn heel verschillend.
Totale kosten en de gemeentelijke bijdragen lopen per organisatie erg uiteen vanwege de
verschillende activiteiten en werkgebieden. Voor alle organisaties geldt dat er jaarlijks
een begroting, een werkplan en een inhoudelijk en financieel jaarverslag wordt
ingediend.
Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Sneek (UGS)
Deze lokale vrijwilligersorganisatie biedt gratis informatie, advies en praktische
ondersteuning aan uitkeringsgerechtigde en gehandicapte inwoners uit de gemeente die
kampen met vragen op het gebied van uitkeringen, belastingen en voorzieningen. De
praktische ondersteuning bestaat onder meer uit hulp bij het invullen van formulieren en
het begeleiden van inwoners bij bezwaar- en beroepsprocedures. De diensten worden
aangeboden door middel van het houden van spreekuren in Sneek.
Humanitas, Afdeling Zuidwest Friesland
Humanitas organiseert in de hele gemeente SWF verschillende activiteiten op het terrein
van maatschappelijke dienstverlening, waaronder hulp aan mensen met een handicap,
langdurige ziekte of dementie om de mantelzorger te ontlasten (oppascentrale StandBy), ziekenhuisbegeleiding, thuisadministratie, voorleesproject voor kinderen van 2 tot 8
jaar, steun aan ouders en kindervakantieweken.
Stichting Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg Zuidwest Friesland (VPTZ)
VPTZ biedt vrijwillige ondersteuning aan terminale patiënten en hun familie in de
thuissituatie en in het hospice in Sneek. De subsidie wordt verstrekt voor huishoudelijke
hulp ten behoeve van de gasten in het hospice. Het ministerie van VWS is de grootste
subsidieverstrekker.
Stichting Solidair Friesland, Support Fryslân
Stichting Solidair Friesland voert het maatjesproject Support Fryslân uit voor kwetsbare
jongeren van 12 tot 27 jaar in de gemeente SWF (en in circa 8 andere Friese
gemeenten). Het gaat om jongeren die extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Vrijwilligers (maatjes) worden gekoppeld aan de jongere in kwestie. Jongeren
kunnen zichzelf aanmelden maar vaak gaat dit via de ouder/verzorger, leerkracht of
hulpverlener. Het doel is om deze jongeren de mogelijkheid te bieden contacten te
onderhouden, hun netwerk te vergroten en mee te doen. Het project wil voortijdig
schoolverlaten en crimineel gedrag tegengaan of zelfs voorkomen, het herstel van
maatschappelijke relaties stimuleren en de noodzaak van professionele hulpverlening
voorkomen.
Stichting Slachtofferhulp Nederland- regio Noord
Deze organisatie biedt ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied aan
slachtoffers (waaronder nabestaanden en getuigen) van misdrijven, ernstige
verkeersongelukken en calamiteiten. Het doel is het slachtoffer te ondersteunen bij het
verwerken van de gebeurtenis en het waar mogelijk herstellen, dan wel verlichten van de
materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en de weerbaarheid van het
slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. De gemeente verstrekt een bijdrage in de
organisatie- en (een deel van) de hulpverleningskosten. De personeelskosten worden
gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Bijdrage aan de gemeente Leeuwarden in hun subsidie aan Stichting Aanzet
De gemeente heeft geen rechtstreekse subsidierelatie met St. Aanzet. De gemeente
geeft een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden in hun subsidie aan St. Aanzet voor hun
activiteiten. St. Aanzet is een provinciaal werkende vrijwilligersorganisatie voor en door
burgers uit Friesland die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg,
maatschappelijke opvang, verslavingszorg of vrouwenopvang (als cliënt, ex-cliënt of
betrokkene). Doel is o.a. het bevorderen van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid. Verschillende cliënt gestuurde projecten die St. Aanzet organiseert zijn
bijvoorbeeld het Maatjesproject, Sociaal Café De Kronkel Sneek, Steunpunt Zelfhulp en
PC Probaat.

3. VOORSTEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSORGANISATIES
INFORMELE ZORG EN ONDERSTEUNING IN SWF
Dit hoofdstuk beschrijft de toekomstige subsidiëring van de activiteiten op het gebied van
informele zorg en ondersteuning in de gemeente SWF. Het bevat per activiteitensoort
een concreet voorstel, inclusief de nadere regels (subsidieverplichtingen e.d.).
3.1. Voorstel voor nadere regels
Het uitgangspunt is dat alleen vrijwilligersorganisaties (met of zonder rechtspersoon) die
actief zijn in de gemeente in aanmerking kunnen komen voor onderstaande subsidies. In
enkele gevallen zijn professionele krachten bij de uitvoering betrokken, bijvoorbeeld door
het vervullen van een coördinatorfunctie. Van belang is dat de organisatie qua uitvoering
voor het grootste deel draait op vrijwilligers (zie definitie pagina 4).
Het voorstel is om een onderscheid te maken in plaatselijke (lokaalgebonden) en overige
activiteiten op het gebied van informele zorg en ondersteuning. De nadere regels zijn
alleen van toepassing op subsidies en niet op eventuele bijdragen. Hieronder volgt per
activiteitensoort een voorstel voor nadere regels:
1) Plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten op het gebied van zelfhulp,
georganiseerde burenhulp en vrijwilligerszorg, georganiseerd op het
niveau van wijken, (cluster van) dorpen of steden in de gemeente
Plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten die te onderscheiden zijn in:
a. Zelfhulp: een vorm van hulpverlening in georganiseerd verband gebaseerd op het
uitgangspunt dat mensen in staat zijn zichzelf en elkaar te helpen door
bewustwording, uitwisseling van gelijksoortige ervaringen en het ondernemen van
acties.
b. Buurthulp (ook burenhulp): het gratis verlenen van eenvoudige hand- en
spandiensten in georganiseerd verband op wijkniveau door buurtbewoners en het
verlenen van mantelzorg aan iemand in de buurt.
c. Vrijwilligerszorg: zorg verleend door vrijwilligers in georganiseerd verband; tussen
de vrijwilliger en degene aan wie zorg wordt verleend bestaat vooraf meestal geen
relatie.
Doel:
I.
het bieden van informele zorg en ondersteuning op sociaal (-emotioneel) en/of
praktisch gebied aan kwetsbare inwoners uit de gemeente, in de breedste zin van
het woord, gericht op het bevorderen van het welzijn, de maatschappelijke
participatie en de zelfredzaamheid (als aanvulling op of vervanging van de
mantelzorg);
II.
het bieden van eerste hulp en ondersteuning bij ongelukken aan inwoners uit de
gemeente, om te doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een
slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden
gegeven.
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Doelgroep: kwetsbare inwoners uit de gemeente
De gemeente kan in het kader van doel I een jaarlijkse activiteitensubsidie verlenen voor
de onderstaande componenten a t/m d (daarbij geldt dat de componenten c en d alleen
een aanvulling op de componenten a en/of b kunnen zijn). In het kader van doel II kan
de gemeente aan een plaatselijke EHBO- groep een jaarlijkse activiteitensubsidie
verlenen voor component e.
Componenten a t/m e:
a. Praktische hulp en ondersteuning op het vlak van bijvoorbeeld vervoer,
begeleiding, administratie, huishouden en praktische klusjes (hand- en
spandiensten);
b. Bezoekwerk gericht op sociaal- emotionele steun;
c. Ontmoetingsactiviteiten waarin sociaal contact centraal staat;
d. Het faciliteren van vrijwilligers door deskundigheidsbevordering, een
vrijwilligersvergoeding en/of een gezamenlijke activiteit;
e. Het organiseren van EHBO-cursussen voor de vrijwilligers en het bieden van
EHBO-diensten bij evenementen in de gemeente.
Subsidieverplichtingen componenten a t/m d:
a. Een plaatselijke groep moet minimaal 3 actieve vrijwilligers hebben en bestaat
minimaal 1 jaar zelfstandig;
b. Een plaatselijke groep moet minimaal 10 hulpvragen per jaar afhandelen;
c. Een plaatselijke groep moet in het geval van bezoekwerk minimaal 5
bezoekadressen periodiek bezoeken;
d. Een plaatselijke groep moet in het geval van ontmoetingsactiviteiten minimaal 2
ontmoetingsactiviteiten per jaar organiseren met een minimaal bereik van 15
deelnemers per activiteit;
e. De hulpvragers/deelnemers betalen een eigen bijdrage (bijvoorbeeld een
vergoeding/eigen bijdrage per rit, km, klus of ontmoetingsactiviteit).
f. De activiteiten zijn gericht op kwetsbare inwoners uit de gemeente.
Subsidieverplichtingen component e:
a. Een plaatselijke EHBO- groep moet minimaal 5 vrijwilligers hebben en bestaat
minimaal 1 jaar zelfstandig;
b. Een plaatselijke EHBO- groep moet minimaal 1 EHBO-cursus per jaar organiseren;
c. Een plaatselijke EHBO- groep moet minimaal bij 2 evenementen in de gemeente
per jaar haar diensten leveren;
d. Organisatoren van evenementen betalen een onkostenvergoeding aan de
plaatselijke EHBO-groep;
e. Een plaatselijke EHBO- groep moet aangesloten zijn bij een landelijke
(koepel)organisatie.
Weigeringsgronden:
a. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden en/of verplichtingen;
b. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de vrijwilligersgroep niet
verbonden is aan een landelijke (koepel)organisatie;
c. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer er al gelijksoortige
activiteiten zijn op het niveau van wijken, (cluster van) dorpen of steden waar de
aanvrager zich op richt;
d. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de aanvrager niet is
gevestigd in de gemeente.
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Subsidiesystematiek:
a. Dit betreft een (vast) bedrag per component:
 Component a: € 200,- per groep;
 Component b: € 100,- per groep;
 Component c: € 50,- per groep;
 Component d: € 10,- per vrijwilliger per groep tot een maximum van
€ 150,-;
 Component e: € 250,- per groep + € 10,- per vrijwilliger per groep tot een
maximum van € 150,-.
b. Bovenstaande met dien verstande dat subsidieverlening onder de € 100,- wordt
geweigerd (artikel 1:4 lid 1 nadere regels subsidieverstrekking).
Hoogte van de subsidie: is afhankelijk van de componenten a t/m e die in een aanvraag
aan de orde zijn (als het subsidieplafond wordt bereikt, dan wordt het beschikbare
bedrag naar rato van het aantal aanvragen verdeeld).
Subsidieplafond: Begrotingspost (jaarlijkse) subsidies plaatselijke activiteiten zelfhulp,
burenhulp en vrijwilligerszorg.

2) Overige activiteiten op het gebied van informele zorg en ondersteuning
In deze categorie zitten diverse uiteenlopende ‘losse’ subsidies zoals hierboven
omschreven bij de huidige situatie. Het gaat om vrijwilligersinitiatieven veelal met een
rechtspersoon. Bijlage 2 bevat een overzicht met een beschrijving per subsidieverlening
2013 met concrete doelstellingen, activiteiten, subsidiegrondslag en
subsidieverplichtingen. Hoewel de activiteiten onderling (sterk) verschillen gaat het in
alle gevallen om vrijwillige zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners met het doel
de zelfredzaamheid te vergroten waardoor zwaardere vormen van zorg of ondersteuning
niet nodig zijn.
Informele zorg en ondersteuning betreft zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt
verricht te onderscheiden in: gebruikelijke zorg, mantelzorg, zelfhulp, vrijwillige zorg en
buurthulp.
Doel: De weerbaarheid, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van
kwetsbare inwoners (zorgvragers en mantelzorgers) vergroten zodat ze zo lang en zo
zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de samenleving, door middel van zorg en
ondersteuning door vrijwilligers. Daardoor wordt de inzet van formele zorg (door
beroepskrachten) voorkomen, uitgesteld of verminderd.
Doelgroep: kwetsbare inwoners uit de gemeente
De jaarlijkse activiteitensubsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het doel
zoals hiervoor omschreven.
Subsidieverplichtingen/ toetsingscriteria:
a. De vrijwilligersorganisatie bestaat aantoonbaar minimaal een jaar zelfstandig;
b. De vrijwilligersorganisatie werkt vraaggericht wat tot uiting komt in de werkwijze
van de organisatie;
c. De vrijwilligersorganisatie betrekt de vrijwilligers bij het beleid van de
vrijwilligersorganisatie;
d. De activiteit valt binnen het gebied van informele zorg en ondersteuning en
draagt bij aan het doel zoals hierboven omschreven;
e. De activiteit heeft een structureel karakter en is gericht op kwetsbare inwoners in
de hele gemeente;
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f.

De activiteit is uniek binnen de gemeente gelet op doel, doelgroep en aanpak en
wordt nog niet in de gemeente aangeboden.

Weigeringsgronden:
a. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden en/of verplichtingen;
b. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de activiteit naar de mening
van het college niet bijdraagt aan de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van kwetsbare inwoners;
c. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de activiteit naar de mening
van het college niet bijdraagt aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van
formele zorg (door beroepskrachten);
d. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de activiteit in aanmerking
komt voor andere (subsidie)regelingen of voor financiering uit de AWBZ of de
zorgverzekering;
e. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de activiteit naar de mening
van het college weinig of niets toevoegt aan de bestaande activiteiten in de
gemeente;
f. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer er naar de mening van het
college onvoldoende sprake is van cofinanciering.
Subsidiesystematiek:
a. Een bijdrage in de subsidiabele kosten, voor zover van toepassing op activiteiten
voor kwetsbare inwoners van SWF;
b. De basis voor de subsidieverlening is de subsidieaanvraag, bestaande uit het
meest actuele financiële jaarverslag, een werkplan en een begroting;
c. De wijze van berekening van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag. Er zijn
verschillende mogelijkheden, zoals: subsidie naar inwonertal, subsidie per
prestatie-eenheid of een bijdrage in de activiteitenkosten;
Hoogte van de subsidie:
a. Zie bijlage 2;
b. Voor nieuwe aanvragen is de hoogte van de subsidie afhankelijk van de aanvraag
en de beoordeling door het college.
Subsidieplafond: Begrotingspost (jaarlijkse) subsidies vrijwilligersorganisaties overige
activiteiten informele zorg en ondersteuning.
Indien het subsidieplafond is bereikt, wordt de volgende verdeling gehanteerd:
a. Subsidieaanvragen die over een aaneengesloten periode van 2 jaar voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn verleend, hebben
voorrang boven nieuwe subsidieaanvragen;
b. Voor nieuwe aanvragen die het college positief beoordeelt, bepaalt het college aan
de hand van de toetsingscriteria de rangorde;
c. In deze rangorde krijgen activiteiten voor doelgroepen die nog niet/onvoldoende
in beeld zijn voorrang;
d. In deze rangorde krijgen activiteiten waarbij wordt samengewerkt met andere
(vrijwilligers-)organisaties voorrang;
e. Volgens deze rangorde worden nieuwe aanvragen gehonoreerd tot het
subsidieplafond is bereikt.
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3.2. Te verwachten aanvragen activiteiten vrijwilligersorganisaties informele
zorg en ondersteuning 2014
Als gevolg van de bekendmaking van de nieuwe geharmoniseerde nadere regels zullen
mogelijk meer organisaties een beroep doen op de beschikbare middelen.
Hieronder een nadere toelichting per activiteitensoort.
1) Plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten op het gebied van zelfhulp,
georganiseerde burenhulp en vrijwilligerszorg, georganiseerd op het
niveau van wijken, (cluster van) dorpen of steden
Indien er aanvragen ingediend worden uit de hele gemeente dan draagt dit bij aan een
evenwichtige spreiding van dit soort activiteiten. Het is echter lastig in te schatten
hoeveel subsidieaanvragen er voor het jaar 2014 worden ingediend. De regeling staat
immers open voor alle vrijwilligersinitiatieven op het gebied van zelfhulp, georganiseerde
burenhulp en vrijwilligerszorg in de gemeente die voldoen aan de subsidieverplichtingen
(waaronder het minimaal 1 jaar zelfstandig bestaan van de organisatie). Wel is
inzichtelijk dat er naast de huidige subsidies nog twaalf plaatselijke Zonnebloemafdelingen en nog twee plaatselijke EHBO-afdelingen in de gemeente actief zijn. Voor
vrijwillige hulpdiensten is dit lastig in te schatten, omdat er een totaaloverzicht ontbreekt
(vrijwilligersorganisaties zoals plaatselijke hulpdiensten hoeven niet per definitie
aangesloten te zijn bij de landelijke vereniging Mezzo).
Met het oog hierop wordt er een subsidieplafond gehanteerd.
2) Overige activiteiten op het gebied van informele zorg en ondersteuning
Alle zes aanvragers in de categorie overige activiteiten op het gebied van informele zorg
en ondersteuning zullen naar verwachting een aanvraag indienen voor een subsidie (of
bijdrage). Aangezien er een algemene subsidiegrondslag geformuleerd is, is het lastig in
te schatten hoeveel nieuwe subsidieaanvragen er voor 2014 ingediend zullen worden en
welke subsidiebedragen hiermee gemoeid zijn.
Met het oog hierop wordt er een subsidieplafond gehanteerd.

3.3. Financiële gevolgen van het voorstel voor bestaande subsidies
1) Plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten op het gebied van zelfhulp,
georganiseerde burenhulp en vrijwilligerszorg georganiseerd op het
niveau van wijken, (cluster van) dorpen of steden
Voor de bestaande subsidies (vrijwillige hulpdiensten, Zonnebloemafdelingen en EHBOafdelingen) zullen er financiële gevolgen optreden. Dit komt voornamelijk omdat de
subsidiebedragen van de voormalige gemeenten sterk uiteen lopen. Daarnaast zullen er
verschuivingen optreden omdat de subsidieberekening wijzigt. Omdat niet op voorhand
vaststaat op welke componenten de organisaties een beroep zullen doen, zijn de exacte
gevolgen niet te voorspellen. Daarbij is niet van tevoren uit te sluiten dat het
subsidieplafond bereikt gaat worden.
Een voorlopige inschatting (waaraan geen rechten te ontlenen zijn):
a. bij de vrijwillige hulpdiensten is de verwachting dat ongeveer de helft er op
vooruit en de andere helft erop achteruit zal gaan;
b. bij de Zonnebloemafdelingen is de verwachting dat allebei afdelingen er
niet op achteruit gaan;
c. bij de EHBO-afdelingen is de verwachting dat ongeveer de helft er op
vooruit en de andere helft erop achteruit zal gaan.
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2) Overige activiteiten op het gebied van informele zorg en ondersteuning
Omdat de nadere regels veel beleidsruimte laten, zijn er geen directe gevolgen voor de
subsidies genoemd in bijlage 2. In de subsidiesystematiek (subsidieverlening en op basis
van een verantwoording achteraf subsidievaststelling) kunnen er wel wijzigingen
optreden.
NB: De nadere regels gelden niet voor de bijdrage aan de gemeente Leeuwarden in hun
subsidie aan St. Aanzet, omdat dit geen subsidie betreft, maar een bijdrage. Hiervoor
gelden specifieke afspraken met de gemeente Leeuwarden.

4.

FINANCIEEL KADER SUBSIDIES ORGANISATIES INFORMELE HULP EN
ONDERSTEUNING

De verschillende subsidiesoorten staan in de gemeentelijke begroting op verschillende
posten:
 603000 Algemene en preventieve gezondheidszorg
 604020 Maatschappelijke stage / Vrijwillige inzet en mantelzorg
 604030 Voorzieningen Welzijn
 605095 Maatschappelijk Werk (bijdrage aan de gemeente Leeuwarden)
Hieronder volgt een overzicht van de te verwachten aanvragen en de financiële vertaling
volgens het voorstel voor nadere regels per subsidiesoort.
1) Plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten op het gebied van zelfhulp,
georganiseerde burenhulp en vrijwilligerszorg, georganiseerd op het
niveau van wijken, (cluster van) dorpen of steden
Tabel 1: Beschikbaar budget en totaal aantal te verwachten subsidieaanvragen
plaatselijke (lokaalgebonden) activiteiten
Component Activiteit
Beschikbaar
Totaal
budget
aantal te
verwachten
aanvragen
a
Praktische hulp
3000
15
b
Bezoekwerk gericht op sociaal2000
20
emotionele steun
c
Ontmoetingsactiviteiten
1000
20
d
Deskundigheidsbevordering
3500
35
vrijwilligers
e
EHBO-cursus en -diensten bij
6800
17
evenementen
totaal

16300
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2) Overige activiteiten op het gebied van informele zorg en ondersteuning
Het financieel kader van de subsidies informele zorg en ondersteuning die bij de
gemeente bekend zijn is helder (staan in de gemeentelijke begroting). Op dit moment is
er gelet op de financiële situatie van de gemeente weinig structurele financiële ruimte
voor nieuwe aanvragen.
Tabel 2: Beschikbaar budget en totaal aantal te verwachten subsidieaanvragen
(en bijdragen) overige activiteiten informele zorg en ondersteuning
Activiteit
Beschikbaar budget
Totaal
aantal te
verwachten
aanvragen
1 Subsidieaanvragen overige
49547
5
activiteiten Informele zorg en
ondersteuning
2 Bijdrage aan de gemeente
395901
1
Leeuwarden voor St. Aanzet
3 Beschikbare ruimte voor nieuwe
13529
aanvragen
totaal

102666

1

De bijdrage aan de gemeente Leeuwarden in hun subsidie aan St. Aanzet betreft geen subsidie. Hiervoor gelden
specifieke afspraken met de gemeente Leeuwarden. Vanaf het jaar 2014 is er voor deze bijdrage een structurele
korting van 10% (gebaseerd op het totaalbedrag van de nullijn in 2012) aangekondigd. Deze korting van
€ 4.400,- is in het beschikbaar budget verdisconteerd.
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Bijlage 1: Inventarisatieoverzicht vrijwilligersorganisaties informele zorg en
ondersteuning die nu subsidie (of een bijdrage) ontvangen2
Aantal Onderwerp

subsidie 2012

subsidie 2013

1 Vrijwillige Hulp Dienst Heeg (Wy)

250,00

250,00

2 De Helpende Hân Oppenhuizen/ Uitwellingerga (Wy)

250,00

250,00

3 Vrijwillige Hulp Dienst Oudega (Wy)

250,00

250,00

4 Graag Gedaan IJlst (Wy)
Vrijwillige Hulpdienst Ouderenvervoer (via Dorpsbelang
5 Arum- Skewiele) (Wû)

250,00

250,00

692,54

692,54

6 Graach Dien Witmarsum (Wû)

692,54

692,54
500,00

2.385,08

2.885,08

1 Stavoren-Molkwarum-Warns, (Nij)

257,00

257,00

2 Workum (Nij)

257,00
514,00

257,00
514,00

697,00

697,00

625,00

625,00

599,00

599,00

585,00

585,00

5 EHBO Arum/Achlum/Kimswerd
6 EHBO Makkum e.o.

45,40

45,40

45,40

45,40

7 EHBO Parrega/Hieslum
8 EHBO Tjerkwerd

45,40

45,40

45,40

45,40

9 EHBO Witmarsum e.o.
10 EHBO Blauwhuis

45,40

45,40

301,75

301,75

11 EHBO Hommerts/Heeg
12 EHBO Nijland

531,25

478,30

393,25

426,63

13 EHBO Scharnegoutum
14 EHBO Woudsend

515,58

416,88

257,88

297,25

15 EHBO IJlst

472,00

494,05

5.204,71

5.147,86

1 Belangenbehartiging UGS

5.512,00

5.512,00

2 Humanitas Zuidwest- Friesland (SWF)
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest
3 Friesland
St. Solidair Friesland, Project Support Fryslân,
4 maatjesproject

6.132,00

6.132,00

8.531,00
13.000,00

8.531,00
13.000,00

16.371,97

16.372,65

VRIJWILLIGE HULPDIENSTEN

7 Stap Yn, vervoersdienst Janke Tromp Hoeve
Totaal
ZONNEBLOEMAFDELINGEN

Totaal
EHBO-VERENIGINGEN
1 EHBO Workum
2 EHBO Koudum
3 EHBO Warns/Stavoren
4 EHBO Hindeloopen

Totaal
OVERIGE

5 St. Slachtofferhulp Nederland, regio Noord

2

Subsidie 2012 op basis van werkelijke kosten en subsidie 2013 op basis van begroting 2013
Subsidieprogramma BO WCS en ORW 2013.
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Bijdrage aan de gemeente Leeuwarden in hun subsidie
6 aan St. Aanzet3
totaal
Totaal

43.990,00

43.525,004

93.536,97

93.072,65

101.640,76

96.471,73

Het bedrag van € 43.525,- betreft de werkelijke bijdrage in 2013 en heeft alleen nog betrekking op het jaar
2013. Vanaf het jaar 2014 is er voor deze bijdrage aan de gemeente Leeuwarden een structurele korting van 10%
(gebaseerd op het totaalbedrag van de nullijn in 2012) aangekondigd.
3
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Bijlage 2: Inventarisatieoverzicht huidige situatie overige subsidies (en bijdragen) informele zorg en ondersteuning
Organisatie/
subsidiebedrag 2013
Belangenbehartiging
Uitkeringsgerechtigden en
Gehandicapten Sneek
(UGS)
€ 5.512,-

Humanitas, Afdeling
Zuidwest Friesland
€ 6.132,-

Stichting Vrijwilligers
Palliatieve en Terminale
Zorg Zuidwest Friesland
(VPTZ)
€ 8.531,-

Doel/doelgroep
Informatie, advies en
praktische ondersteuning
aan uitkeringsgerechtigden
en gehandicapten over
regelingen waardoor
problemen worden
voorkomen.
Uitkeringsgerechtigde en
gehandicapte inwoners.
Laagdrempelige hulp aan
kwetsbare inwoners
(gezinnen, ouderen, etc.)
zodat ze daarna de draad
zelf weer kunnen oppakken.
Kwetsbare mensen w.o.
mensen met een handicap,
langdurige ziekte of
dementie en hun
mantelzorgers, kwetsbare
kinderen 2-8 jr., kwetsbare
ouders.
Doel organisatie: Bieden
van steun aan mensen in
hun laatste levensfase en
hun naasten in de
thuissituatie en in de
hospice Sneek.
Doel subsidie (bedoeld voor
huishoudelijke hulp voor de
gasten in de hospice); dit

Activiteit
-

Houden van een fysiek en telefonisch
spreekuur;
Hulp bij het invullen van formulieren;
Begeleiden van uitkeringsgerechtigde
en gehandicapte inwoners bij
bezwaar- en beroepsprocedures.

Subsidiegrondslag/
Subsidieverplichtingen
Bijdrage in de
activiteitenkosten (o.a.
onkostenvergoeding
vrijwilligers).
Indiening verantwoording.

-

Stand By, vrijwillige respijtzorg;
Ziekenhuisbegeleiding;
Thuisadministratie;
Voorleesproject voor kinderen 2-8 jr.;
Steun aan ouders;
Kindervakantieweken.

Bijdrage in
activiteitenkosten.
Indiening verantwoording
(activiteiten- en financieel
verslag) achteraf.

-

Begeleiding door de vrijwilligers
(gastvrouwen);
ter ontlasting van de vrijwilligers
wordt huishoudelijke hulp extern
ingehuurd.

Vaste bijdrage in de kosten
huishoudelijke hulp.

-

Geen Wmo-aanvraag voor
gasten in de hospice.
Indiening verantwoording
Achteraf.
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ontlast de vrijwilligers van
huishoudelijke taken
waardoor er meer tijd
beschikbaar is voor de
begeleiding.

Stichting Solidair
Friesland, Support Fryslân
€ 13.000,-

Mensen in hun laatste
levensfase en hun naasten.
Kwetsbare jongeren
koppelen aan een vrijwillig
maatje waardoor deze
jongeren weer participeren,
hun netwerk vergroten en
hun sociale vaardigheden
verbeteren (voorkomen van
schooluitval, criminaliteit;
herstel van maatschappelijke relaties en
voorkomen noodzaak
professionele
hulpverlening).

NB: Het aanvragen van de
Wmo voorziening
huishoudelijke hulp voor
iedere individuele gast zou
veel extra administratief
werk vragen.

-

Werving van vrijwillige maatjes;
Deskundigheidsbevordering;
Tot stand brengen van koppelingen;
Monitoren van koppelingen.

-

Trainingen voor de vrijwilligers;
Bezoeken door vrijwilligers aan
slachtoffers.

Kwetsbare jongeren van 12
tot 27 jaar.

Stichting Slachtofferhulp
Nederland- regio Noord
€ 16.372,65

Bieden van hulp aan
slachtoffers van misdrijven,
ernstige ongevallen met het
doel de ervaringen te
verwerken en hiermee
voorkomen dat ze hiervan

Bedrag van € 1000,- per
koppeling.
Max. 13 koppelingen
Koppelingen die vanaf 1
januari 2013 zijn gestart
komen alleen in aanmerking
voor subsidie wanneer het
de koppeling van een
nieuwe jongere betreft (een
jongere die op zoek is naar
een maatje en nog niet op
een eerder tijdstip heeft
deelgenomen aan dit
project).
Indiening verantwoording
(basis voor de
subsidievaststelling).
Met de verantwoording
wordt ook een
geanonimiseerd overzicht
aangeleverd van de
koppeling en in onze
gemeente.
Bedrag per inwoner als
bijdrage in de organisatieen een deel van de
hulpverleningskosten.
Indiening verantwoording
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geestelijk problemen
ondervinden (en zonodig
doorverwijzen naar
professionele hulp).

Bijdrage aan de gemeente
Leeuwarden in hun
subsidie aan Stichting
Aanzet
€ 43.525,-

Slachtoffers (waaronder
nabestaanden en getuigen)
van misdrijven, ernstige
verkeersongelukken en
calamiteiten.
Organiseren van diverse
activiteiten voor en door
burgers uit Friesland die
ervaring met de geestelijke
gezondheidszorg,
maatschappelijke opvang,
verslavingszorg of
vrouwenopvang hebben (als
cliënt, ex-cliënt of
betrokkene).
Doel is o.a. het bevorderen
van maatschappelijke
participatie,
zelfredzaamheid en mensen
de kans geven hun stem te
laten horen.

(basis voor de
subsidievaststelling).

-

Maatjesproject;
PC Probaat;
Sociaal cafés De Kronkels;
Steunpunt Zelfhulp;
Cliëntenplatform;
Nieuwsbrief Totaal AanZet.

Bijdrage
Dit betreft een bijdrage aan
de gemeente Leeuwarden in
hun subsidie aan Stichting
Aanzet en geen subsidie.
Hiervoor gelden specifieke
afspraken met de gemeente
Leeuwarden. De gemeente
Leeuwarden is de subsidiënt
(subsidieverlening en
subsidievaststelling achteraf
op basis van een
verantwoording).
Vanaf het jaar 2014 is er
voor deze bijdrage een
structurele korting van 10%
(gebaseerd op het
totaalbedrag van de nullijn
in 2012) aangekondigd,
welke nog niet in het bedrag
van € 43.525,verdisconteerd is.
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Bijlage 3: Begrippenlijst5
Bezoekwerk
Georganiseerde vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij vrijwilligers ouderen,
zieken of mensen met een beperking thuis bezoeken.
Buddyzorg
Sociaal-emotionele en praktische ondersteuning van een vrijwilliger aan iemand met een
verslaving of ernstige ziekte zoals aids, kanker, MS, etc.
Buurthulp (ook burenhulp)
1. Het verlenen van mantelzorg aan iemand in de buurt;
2. Het gratis verlenen van eenvoudige hand- en spandiensten op wijkniveau door
buurtbewoners.
Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)
De hulp die, al dan niet in afwachting van de professionele hulpdiensten, op
verantwoorde wijze door een "leek" kan worden verleend in geval van plotselinge
stoornissen in de gezondheidstoestand van een medemens.
Gebruikelijke zorg
Zorg voor elkaar en voor het huishouden die binnen een huishouden als gangbaar wordt
beschouwd; iemand kan alleen aanspraak maken op zorg vanuit de AWBZ of de Wmo
voor zorg en ondersteuning die in omvang, duur en/of belasting deze gebruikelijke zorg
te boven gaat.
GGZ
Geestelijke gezondheidszorg.
Hospices
Kleinschalige, veelal particuliere voorzieningen voor terminale patiënten met een
levensverwachting van maximaal ongeveer drie maanden waar geïntegreerde medische
zorg, psychosociale zorg en geestelijke verzorging wordt geboden door een professioneel
team, aangevuld met vrijwilligers; ook sterfhuizen of high-care hospices genoemd.
Huishoudelijke verzorging (hulp in de huishouding)
Het ondersteunen bij of het overnemen van taken in de huishouding voor ouderen en
mensen die daar door een aandoening of een beperking hulp bij nodig hebben,
bijvoorbeeld opruimen, schoonmaken, verzorgen van planten en huisdieren en het
klaarmaken van de maaltijd; gefinancierd vanuit de Wmo.
Informele zorg (en ondersteuning)
Zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht: te onderscheiden in gebruikelijke
zorg, mantelzorg, zelfhulp, vrijwillige zorg en buurthulp.
Kwetsbare burgers (inwoners)
Inwoners van de gemeente die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te
lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals chronisch zieken, hulp- en
zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak- en thuislozen etc.
Lotgenotencontact
Contact tussen mensen (of tussen ouders van kinderen) met een bepaalde beperking,
aandoening of problematiek, ter ondersteuning van elkaar.
Maatjesprojecten
Initiatieven waarbij getrainde vrijwilligers recreatieve activiteiten ondernemen en soms
praktische hulp geven aan (ex-)psychiatrische patiënten, tienermoeders, (ex-)dak- en
thuislozen etc.
Mantelzorg
Zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysiek, verstandelijk of
psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk (meer dan in een
persoonlijke relatie gebruikelijk is).
MEZZO
Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

5

Bron: (bijna) alle begrippen komen uit de begrippenlijst van het Expertisecentrum Mantelzorg.
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Praktische dienstverlening (hand- en spandiensten)
Dienstverlening op het gebied van praktische en/of huishoudelijke zaken, zoals
boodschappenhulp, klussenhulp of maaltijdvoorzieningen, voor mensen met een
verminderde mobiliteit of zelfredzaamheid.
Professionele zorg (ook wel formele zorg)
Alle zorg die beroepsmatig wordt verleend.
Sociaal isolement
Sociaal geïsoleerde mensen hebben weinig of geen betekenisvolle contacten en voelen
zich daar eenzaam en ongelukkig bij (definitie onderzoek Hortulanus en Machielse).
Thuishulp
Aanvulling op of vervanging van de mantelzorg door vrijwilligers voor mensen met een
beperking, ouderen, chronisch zieken, gezinnen met een gehandicapt kind; de hulp is
vaak praktisch: oppas (thuisopvang), kleine huishoudelijke klussen, boodschappen doen
etc; thuishulp wordt veelal gecoördineerd vanuit thuishulpcentrales, steunpunten
mantelzorg en thuiszorginstellingen.
VPTZ
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg; (organisaties van) vrijwilligers die tijd, aandacht
en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en hun familieleden.
Vrijwillige Respijtzorg
Het tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger door
beroepskrachten of vrijwilligers in de vorm van thuisopvang, dagopvang, kortdurende
opname etc.
Vriendendiensten
Maatjesprojecten specifiek voor de doelgroep van mensen met een GGZ-achtergrond.
Vrijwillige hulpdienst
Organisaties van vrijwilligers die (gratis) eenvoudige hand- en spandiensten verlenen.
Vrijwillige thuishulp (of zorg)
Verzorging, begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers aan mensen die daar in hun
thuissituatie behoefte aan hebben; wordt vaak gecoördineerd door vrijwilligerscentrales,
maar ook door thuiszorginstellingen.
Vrijwillige zorg (ook vrijwilligerszorg)
Zorg verleend door vrijwilligers, meestal vanuit een georganiseerd verband; tussen de
vrijwilliger en degene aan wie zorg wordt verleend bestaat vooraf meestal geen relatie.
Vrijwilliger in de zorg (ook zorgvrijwilliger)
iemand die als vrijwilliger werkzaam is in de zorg, vanuit of in een zorgorganisatie of, na
bemiddeling door bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg, buiten de context van een
zorginstelling bij iemand thuis.
Zelfhulp
Vorm van hulpverlening die zich baseert op het uitgangspunt dat mensen in staat zijn
zichzelf en elkaar te helpen door bewustwording, uitwisseling van gelijksoortige
ervaringen en door het ondernemen van acties.
Zelfredzaamheid
Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen,
bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en vermogen om sociaal te kunnen
functioneren, zo nodig met hulp van anderen.
Zorgvraag (hulpvraag)
Door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte.
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