COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie “Inzet Wijkverpleging Segment1 (S1)”
Te besluiten om
1. De aan De Zellingen verleende projectsubsidie voor de inzet van wijkverpleging S1 vast
te stellen op het verleende bedrag van € 12.400,- .
2. De aan Plicare verleende projectsubsidie voor de inzet van wijkverpleging S1 vast te
stellen op een bedrag van € 0,00,- en het verleende bedrag van € 8.986,96 terug te
vorderen.
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 zijn persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van
de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijkverpleging werd in twee segmenten
ingekocht en bekostigd door de zorgverzekeraar. Het grootste segment (S2) bestaat uit het
verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Het eerste segment (S1) is
een kleiner maar evenzo belangrijk segment, dat zich niet richt op individuele verzekerden,
maar op collectieve (wijk)taken. De wijkverpleegkundige functie S1 zorgt voor een verbinding
tussen het sociale en medische domein.
Per 1 januari 2017 zijn zorgverzekeraars volledig verantwoordelijk voor de bekostiging van
wijkverpleging. Sinds het begin van dat jaar is de zorg voor wijkverpleging namelijk
overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit houdt in dat de zorgverzekeraars de
wijkverpleging alleen bekostigen voor hun eigen cliënten. In 2016 werd er vanuit het
Zorgkantoor de wijkverpleging S1 ingekocht en beschikbaar gesteld in onze gemeente.
Omdat alleen nog maar wijkverpleging beschikbaar was voor verzekerden liepen wij het
risico dat inwoners tussen wal en schip zouden gaan vallen. Daarom heeft de gemeente ook
uren gesubsidieerd zodat iedere inwoner geholpen kon worden.
Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat een patiënt nodig heeft aan zorg (aan huis). Hierbij
wordt onder meer gekeken naar geneeskundige zorg en overige ondersteuning, bijvoorbeeld
in het huishouden. Zowel de zorgverzekeraar als de gemeente maakt gebruik van de
bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe)
Wmo als de Zvw vergoed kan worden.
In 2017 is het Basisteam Complexe Volwassenen Zorg opgezet, als onderdeel van het
Krimpens Sociaal Team. Binnen dit basisteam ontbrak expertise op het terrein van
psychiatrie. Door het subsidiëren van wijkverpleging S1 werd deze leemte opgevuld.
Beoogd effect
Conform de bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening vaststellen van een
verleende projectsubsidie.
Argumenten
1. Aanvraag is tijdig ingediend
De subsidies zijn verleend op basis van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den
IJssel 2012. Conform die bepalingen dient de subsidie 13 weken na afloop van het project
aan de hand van een inhoudelijke en financiële verantwoording te worden vastgesteld.
2. Aanvraag van De Zellingen is goed gedocumenteerd

De ingediende rapportage biedt inzicht in de wijze waarop de subsidie is ingezet.
Alle geplande activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Daarom kan de
projectsubsidie aan De Zellingen worden vastgesteld.
3. Geen inzet door Plicare
Plicare heeft in 2017 te kampen gehad met behoorlijke organisatorische problemen. Onder
leiding van een nieuwe bestuurder zijn de problemen aangepakt en waar mogelijk opgelost.
Het is in 2017 echter niet mogelijk gebleken om de verleende subsidie daadwerkelijk in te
zetten omdat er geen geschikte kandidaat voor de functie van wijkverpleging S1 is
gevonden. Daarom wordt de projectsubsidie van Plicare teruggevorderd.
Kanttekeningen
Omdat er door PliCare geen inzet is gepleegd op het gebied van wijkverpleging, ontstond er
een leemte in de zorgverlening. Hierin is in 2017 voorzien door de inzet van een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige via Parnassia te subsidiëren.
Financiën
De verleende subsidies zijn reeds bij wijze van voorschot uitbetaald. De vastgestelde
subsidie is voor wat De Zellingen betreft gelijk aan de verleende subsidie, zodat geen
verrekening plaats zal vinden. De vastgestelde subsidie van Plicare is lager dan het
verleende bedrag. Het totaalbedrag van € 8.986,96 zal van hen worden teruggevorderd.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
 Rapportage De Zellingen;
 Mail PliCare.
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