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Het college besluit,
Huisvesting, onderwijs en een baan, kort gezegd HOB. Dit is het
1. Vooruitlopend op de subsidietoekenning budget
aanbod aan vergunninghouders die in de gemeenten Heusden,
beschikbaar te stellen vanuit de re-integratie
Loon op Zand of Waalwijk komen wonen en bereid zijn de handen middelen van de participatiewet tot een bedrag van
uit de mouwen te steken in de logistiek, metaal- technische
€ 20.600 voor de start van een Pilot HOB (Huis,
productie of leisure. Omdat het nog enige tijd duurt voor er
Opleiding en Baan) traject door Baanbrekers waarbij
duidelijkheid is voor de extra externe financiering voor het HOB
in totaal € 50.000 beschikbaar wordt gesteld door de
plan is, stellen de portefeuillehouders integratie van de
drie Langstraatgemeenten (Heusden, Loon op Zand
Langstraatgemeenten voor, om al te starten in de vorm van een
en Waalwijk) De beschikbaarstelling is noodzakelijk
pilot. In afwachting van de externe financiering (aanvraag
in afwachting van de subsidieaanvragen voor het
Ministerie SoZaWe en Provincie) alvast te starten en de 3
HOB plan bij het Ministerie van SZW en / of de
Langstraatgemeenten garant te laten staan voor de kosten ad €
Provincie.
50.000. Voor onze gemeente betekent dat een bedrag van €
2. De beschikbaarstelling van het budget is onder de
20.600. Dit bedrag is gebaseerd op de verdeelsleutel GR welke
voorwaarde dat de colleges van de gemeente Loon
wordt berekend op basis van het aantal inwoners. Mocht de
op Zand en Heusden eveneens (naar rato) mee
subsidie niet toegekend worden, dan worden de kosten ten laste
betalen.
gebracht van het re-integratiemiddelen van de Participatiewet.
In aansluiting op een gesprek van 7 maart 2016 met het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Heusden
is er door de Langstraat gemeenten in samenwerking met
Baanbrekers een aanvraag ingediend voor subsidie voor het
starten van het HOB experiment. Hierbij wordt vooraf, voordat de
definitieve koppeling van de vergunninghouder aan de gemeente
wordt gemaakt, met de vergunninghouders gekeken of er een
reëel perspectief op werk in onze arbeidsmarktregio is. Het doel is
dat het COA vergunninghouders met een passend werkprofiel aan
onze gemeenten koppelt. Ook wordt de intrinsieke motivatie van
de vergunninghouder gepeild: wil hij snel de handen uit de
mouwen steken en gelijktijdig de Nederlandse taal leren. Om met
dit experiment aan de slag te gaan hebben de Langstraat
gemeenten in de maand mei een subsidieaanvraag ingediend bij
het Ministerie van SZW. De aanvraag is op 2 mei 2016 bij het
ministerie ontvangen en voor 1 augustus wordt een inhoudelijke
reactie verwacht. Naast de subsidieaanvraag bij het ministerie
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wordt het HOB plan ook meegenomen in de Provinciale
subsidieaanvraag arbeidsmarktbeleid Regio Midden Brabant voor
een bedrag van € 50.000.
Omdat het van belang is om snel aan de slag te gaan en niet te
veel tijd te verliezen is het voorstel nu te starten in de vorm van
een pilot met een garantiestelling van de drie gemeenten tot een
bedrag van € 50.000. Dat wil zeggen dat niet alle onderdelen uit
het originele plan uitgevoerd worden of niet geheel volgens dat
plan. Er wordt vooral ingezet op wat er wel kan met de doelgroep
en vanuit deze start een positieve werkwijze en positieve
resultaten mee kunnen vormgeven. Hiervoor gaat Baanbrekers
werken met een HOB makelaar, worden er ongeveer 20
kandidaten geselecteerd uit de door de drie gemeenten al
gehuisveste vergunninghouders èn daarnaast is het de bedoeling
om met (een klein aantal) aan de gemeenten gekoppelde
vergunninghouders die nog in een AZC verblijven te starten.
Hiervoor worden de AZC in Gilze-Rijen en Oisterwijk benaderd. Met
deze werkwijze wordt er gewerkt aan de visie vanuit de
gemeenten om vanaf “dag 1” te werken aan integratie. Het sluit
aan bij de conclusies uit het WRR rapport over integratie van
vluchtelingen: geen tijd verliezen. Door gelijktijdig te werken aan
huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden
bij de integratie van asielmigranten met een status zo min
mogelijk kostbare tijd.
De verwachting is dat de Provincie positief staat tegenover de
aanvraag om de bijdrage. Concrete duidelijkheid daarover neemt
helaas nog enige tijd in beslag.
Als de garantstelling door de Langstraat gemeenten wordt
afgegeven gaat Baanbrekers aan de slag met de uitvoering van de
pilot. Gemeenten zullen de uitvoering van deze pilot op de voet
volgen en hiervoor wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit
de portefeuillehouders en beleidsambtenaren integratie van de
Langstraat gemeenten.
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De gemeente Waalwijk wil, naast de reguliere partij
(Baanbrekers), ook met een commerciële partij op basis van nu
cure – no pay een pilot uitvoeren om vergunninghouders snel te
bemiddelen naar werk. Hiervoor zijn/ worden extra middelen
gereserveerd. Deze HOB pilot van Baanbrekers staat in zoverre los
van de gemeentelijke pilot met commerciële partijen, dat na
afloop van beide pilotprojecten de resultaten worden geëvalueerd
en vergeleken. Op deze manier willen wij een methodiek
ontwikkelen die effectief is om de vergunninghouder zo snel
mogelijk naar werk te begeleiden en een langdurig beroep op de
algemene middelen, zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, te
voorkomen.
De colleges van de gemeenten Heusden en Loon op Zand hebben
een vergelijkbaar collegevoorstel ter besluitvorming aangeboden
gekregen

B02.
OOT

Subsidie
stichting De
Wever
dementieconsultent
team WijZ
2017

Op 6 oktober 2015 heeft uw college het besluit genomen om voor
de subsidierelatie stichting De Wever voor het jaar 2016 een
subsidie te verlenen. Het betreft een subsidie voor taken van de
dementieconsulent die niet door team WijZ uitgevoerd worden. In
het vastgestelde collegeadvies wordt tevens gesteld dat in het jaar
2016 wordt gekeken naar het resultaat van deze subsidies. In de
subsidiebeschikking is verder opgenomen dat we dit jaar weer
bekijken of deze subsidie voor 2017 en verder nog nodig is.
Gelet op bovenstaand besluit en de daaruit volgende communicatie
richting deze instelling, hebben wij van deze instelling dit jaar geen
subsidieaanvraag ontvangen. De mogelijkheid tot aanvragen voor
het jaar 2017 sloot op 1 mei 2016.
Afgelopen maanden is samen met team WijZ gekeken naar de
resultaten van deze subsidies, en de afspraken die voor 2017
gemaakt dienen te worden. Vastgesteld is:

Het college besluit,
- Stichting De Wever een subsidie van € 46.480,voor 2017 te verlenen en;
- De instelling per brief te informeren over het besluit
en uiterlijk 1 september 2016 een subsidieaanvraag
in te laten dienen.
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- De taken worden goed door de dementieconsulent van stichting
De Wever uitgevoerd. De vooraf gestelde resultaten worden
behaald.
- Team WijZ heeft voor 2017 nog niet de capaciteit om deze taken
over te nemen.
- Voor 2017 past het niet om deze taken mee te nemen met de
inkoop Wmo & Jeugdwet. Dit aangezien uw college heeft besloten
voor het jaar 2017 alleen bestaande inkoopcontracten te
verlengen.
De dementiezorg in onze regio is momenteel aan het veranderen.
In de toekomst moet steeds meer via de huisarts en via de
zorgverzekeraars (zorgverzekeringswet) gaan lopen. Hierover zijn
de gemeente in Midden-Brabant ook in overleg met de
zorgverzekeraars VGZ en CZ. Het lijkt erop dat de
zorgverzekeraars vanaf 2017 meer budget en uren investeren in
de zwaardere vorm van dementiezorg. Echter, zekerheid is hier
nog niet over.
Met team WijZ, TMAO en de lokale werkgroep Dementie is
gesproken over de wensen en behoeften van een
dementieconsulent binnen onze gemeente/team WijZ. Alle partijen
geven aan dat een dementieconsulent gewenst blijft. Argumenten
hiervoor zijn:
- Dementieproblematiek zal de komende jaren alleen maar
stijgen door de vergrijzing in onze samenleving;
- Dementiezorg via de huisarts staat nog in de
kinderschoenen en moet de komende jaren nog vorm
krijgen;
- Expertise over dementie blijft gewenst binnen team WijZ
vanwege de vele (aan)vragen waarbij dementie een rol
speelt;
- De dementieconsulent zal wellicht minder uren aan het
zwaardere casemanagement oppakken, maar de overige
taken (o.a. eerste informatie en advies aan cliënten,
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consultatie binnen team WijZ, het organiseren van
lotgenootcontacten, het verzorgen van
trainingen/informatieavonden aan derden etc.) blijven
nodig;
- Het jaar 2017 zal gebruikt worden om samen met alle
partijen deze vorm van ondersteuning verder door te
ontwikkelen en mogelijk anders vorm te geven;
- Het past binnen Waalwijk als Dementievriendelijke
Gemeente om deze taken uit te blijven voeren door een
dementieconsulent.
Daarop wordt uw college geadviseerd om voor het jaar 2017 een
dementieconsulent voor team WijZ via een subsidie te financieren.
De betreffende instelling wordt na het akkoord van uw college de
mogelijkheid geboden om hiervoor een subsidieaanvraag in te
dienen.
Als gemeente kennen wij verschillende soorten subsidies. Volgens
onze Algemene Subsidie Verordening kunnen alleen bij een
budgetsubsidie prestatieafspraken gemaakt worden. Gelet op de
hoogte van het subsidiebedrag adviseren wij u voor De Wever
geen prestatieafspraken te maken en het af te doen als een
exploitatiesubsidie. Wel zullen er werkafspraken gemaakt worden
met deze partij. In 2016 is de subsidieverlening op eenzelfde
manier verlopen voor deze instelling.
In navolging van bovenstaande denklijn is in onderstaand tabel
weergegeven wat het maximale beschikbare budget is voor de
taken en welke soort subsidie daarbij past.
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Bovenstaande subsidiebedrag is maximaal beschikbaar voor deze
instelling. Na vaststelling van dit collegevoorstel wordt nog nadere
invulling gegeven aan de taken en te behalen resultaten van deze
instelling.
Bij akkoord met bovenstaand voorstel, zullen wij de betreffende
instelling verzoeken om voor 1 september 2016 een
subsidieaanvraag in te dienen.

