COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Projectsubsidie Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2018
Te besluiten om
Aan Indigo een projectsubsidie van € 27.713,- te verlenen voor het uitvoeren van
verschillende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van psychische problemen.
Inleiding
Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een aantal
subsidieregelingen van de toenmalige AWBZ (Zorgkantoor) overgegaan naar de gemeente.
Onder deze subsidieregeling bevinden zich de “subsidieregeling Diensten bij Wonen met
Zorg (DBWZ) en de “subsidieregeling collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg
(CPGGZ). Daarom vraagt Indigo / Context sinds 2008 subsidie aan bij de gemeente voor het
organiseren van trainingen en/of workshops in het kader van de CPGGZ.
Beoogd effect
Door het inzetten van (evidence based) preventieve interventies, kan het risico op het
ontwikkelen van psychische klachten worden verminderd, persoonlijk leed worden
voorkomen, mentale fitheid worden bevorderd en maatschappelijke kosten worden
gereduceerd.
Argumenten
1. Aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening 2012
(ASV)
De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag is compleet. De aanvraag
voldoet ook aan de in het Beleidskader 2012 gestelde voorwaarden.
2. Aanvraag draagt bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen
De projecten die Indigo / Context aanbiedt, zijn opgesteld op basis van de landelijke
speerpunten onderdeel uitmakend van de landelijke preventienota, maar voldoen ook
aan de lokale speerpunten zoals geformuleerd in de beleidsnota Sociaal Domein “Kracht
van Krimpen 2015-2019” en het Preventieprogramma 2016-2019.
3. De activiteiten hebben draagvlak bij betrokken partners
Het projectvoorstel is tot stand gekomen in overleg met het Krimpens Sociaal Team en
KrimpenWijzer. Naast de projecten die reeds sinds enkele jaren worden aangeboden,
worden er dit jaar enkele nieuwe activiteiten aangeboden. Nieuw is bijvoorbeeld de
cursus “Piep zei de muis” die zich richt op kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud en die thuis
of in hun directe omgeving te maken hebben met huiselijk geweld, een ernstig zieke
ouder, scheiding etc. Voor alle activiteiten geldt dat samenwerking met hen essentieel is
om de doelgroep te bereiken. Zij kennen immers de inwoners van Krimpen aan den
IJssel en ontmoeten potentiële deelnemers in de uitvoer van hun werk.
Ook is het aanbod afgestemd met de Zorggroep Krimpen. Ook zij bieden
preventieprojecten aan via de praktijkondersteuner GGZ.
Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De te verlenen subsidie bedraagt € 27.713,-. Een deel van dit bedrag, namelijk € 21.590,- is
beschikbaar op de post 6620704 / 442487 (Collectieve GGZ preventie). Het resterende deel
van € 6.123,- is beschikbaar op de post 6714101/442487 (Gezondheidszorg).
Communicatie
Indigo / Context zorgt voor wervingsmateriaal, zoals persberichten, flyers, posters etc. en
waar mogelijk voor de verspreiding daarvan, zowel schriftelijk als digitaal.
Uitvoering
Alle activiteiten worden gedurende 2018 uitgevoerd.
Bijlagen
 Subsidie-aanvraag Indigo
 Verleningsinformatie
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