COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Projectsubsidie optimaliseren en doorontwikkeling van de baliefunctie.
Te besluiten om
1. Een projectsubsidie te verlenen van € 35.000,- aan het Meldpunt voor het optimaliseren
en doorontwikkeling van de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum.
Inleiding
Voor het jaar 2012 vraagt het Meldpunt een subsidiebedrag aan van € 35.000,- voor de
doorontwikkeling en optimaliseren van de baliefunctie in het gezondheidscentrum
opgenomen in de beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015.
De genoemde acties in de beleidsnota zijn:
1. verbetering van de baliefunctie vanaf opening (fase 1)
2. ontwikkeling van de intakefunctie WMO in 2012/2013 (Onderzoek Wmo loket
(gezamenlijke balie) in het nieuwe gezondheidscentrum). Hiervoor is een aparte notitie in de
maak met verdere uitlijning van prestatieafspraken e.d. (fase 2).
Het subsidieverzoek richt zich met name op fase 1 uit de beleidsnota. Maar raakt ook de
door ontwikkeling van de intakefunctie van het Wmo-loket.
In overleg met het werkveld (waaronder CJG en Kwadraad) heeft het Meldpunt de
projectaanvraag 2012 ingediend. Voor een beschrijving van het project verwijs ik u naar
bijlage 1.
Geadviseerd wordt het Meldpunt Capelle/Krimpen aan den IJssel een projectsubsidie te
verlenen van in totaal € 35.000,-.
Beoogd effect
Uitvoering te geven aan een aantal activiteiten die opgenomen zijn in de beleidsnota “Samen
verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel.
Argumenten
1.1.Aanvraag voldoet aan beleidskader en ASV
De aanvraag is getoetst aan de eisen van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan
den IJssel 2007 (hierna ASV) en bijbehorend beleidskader en voldoet aan de eisen voor een
projectsubsidie.
1.2. Activiteiten dragen bij aan gemeentelijke speerpunten
Het te subsidiëren project draagt bij aan de gemeentelijke speerpunten zoals genoemd in het
beleidsplan Wmo “Samen verder” 2012-2015 ten aanzien van prestatieveld 2: op preventie
gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden, prestatieveld 3: Cliënteninformatie en –advies en
prestatieveld 4: Mantelzorg en vrijwilligers.

1.3. Draagvlak van betrokken partners is aanwezig
Het Meldpunt heeft de projectaanvraag voor het optimaliseren van de baliefunctie eerst
voorgelegd aan het CJG en Kwadraad. Met deze instellingen wordt de baliefunctie
uitgevoerd. Daarnaast heeft met de gemeente en diverse organisaties verdere afstemming
plaatsgevonden.
Op 24 maart 2009 heeft uw college ingestemd met het huisvesten van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), het Meldpunt en Kwadraad in het nieuwe gezondheidscentrum aan
de Groenendaal. Na dit besluit is door de genoemde instellingen hard gewerkt aan het tot
stand brengen van een gezamenlijke balie Welzijn, Zorg en Opvoeding in het nieuwe
gezondheidscentrum. Krimpense inwoners kunnen met vragen over zorg, ondersteuning,
welzijn en dienstverlening terecht bij het gezondheidscentrum.
Op 2 april 2012 is de balie in het gezondheidscentrum open gegaan. Vanaf die datum zijn
vragen binnenkomen bij de balie (frontoffice) op het terrein van Welzijn en Zorg
(AWBZ/Wmo) en opvoeding (CJG). Deze (aan)vragen moeten weggezet kunnen worden in
de backoffice van verschillende organisaties. Vanuit de bestaande werkwijze in het “oude”
gezondheidscentrum wordt gewerkt aan een optimalisatie en doorontwikkelen van de balie.
Maar ook dat inwoners de juiste informatie krijgen. Hiervoor wordt door het Meldpunt
namens het CJG en Kwadraad de middelen aangevraagd om dit te kunnen realiseren.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Geadviseerd wordt een subsidie van € 35.0000,- te verlenen aan Het Meldpunt en dit bedrag
ten laste te brengen van de volgende budgetten: Subs AWBZ diensten wonen zorg (DWZ)
(6620702-442480 voor € 6.500,-), Subs AWBZ coord thuis en mantel (6620701-442520 voor
€ 9.000,-) en WMO-beleid (6622101-434384 voor € 19.500,-).
Communicatie
Het Meldpunt wordt via een beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit.
Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd door Het Meldpunt.
Bijlagen
1. Aanvraag projectsubsidie door het Meldpunt van 10 juli 2012 omtrent
doorontwikkeling baliefunctie.
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