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Het college besluit,
Het College heeft op 21 juni jl. het collegevoorstel 16• De budgetsubsidie voor het uitvoeren van het
0060340 aangehouden met het verzoek tot nadere
project ‘Als gewoon niet vanzelf gaat’ van € 63.618 in
toelichting. Het werkprogramma - relatie met kosten 2016 en € 177.841 in 2017 te verstrekken aan
inzet formatie moet concreter.
Contour de Twern;
• Eind 2016 een tussentijdse evaluatie te laten plaats
Laagdrempelige dagbesteding in deze structurele en
vinden.
vernieuwende vorm en voor deze nieuwe kwetsbare
• Besluit wordt overgeplaatst naar B openbaar op
doelgroep is een nieuwe taak/ activiteit voor Contour de
termijn, waarbij een termijn van 2 weken wordt
Twern. Om dit goed te kunnen realiseren, zijn extra uren/ afgesproken.
financiële middelen nodig. Deze ruimte zit niet in de
• Over 2 weken zal een persgesprek worden
reguliere opdracht/ financiële middelen. De kosten van dit ingepland i.r.t. dagbesteding en buurthuizen.
project zijn dus voornamelijk de uren van een HBOVooroverleg zal nog worden ingepland met
beroepskracht. Deze beroepskrachtenuren zijn nodig:
wethouder Brekelmans, wethouder Bakker en TMAO
(Robert Roos en Vanessa Zondag).
•
om de vernieuwing in dagbesteding vorm te geven.
Denk daarbij aan verblijf met activering zoals samen
koken en eten, ook in opdracht en inclusief halen en
brengen van ouderen of thuisbezorgen van eten, samen
creatief zijn zoals handwerken, houtbewerking,
strijkservice, versteldienst, weekendverblijf,
zondagmiddagmaaltijd, lotgenotencontact weduwweduwnaars, gezamenlijke opvang, mantelzorgvragers,
kind- en jeugdactiviteiten voor kinderen met een
psychische en/of fysieke beperking, aanvullend op
bestaande inzet zoals coaches for juniors, zakgeldproject,
buurtje voor een uurtje en de soep en roepbus;
•
dagbesteding structureel aan te kunnen bieden op
diverse locaties. Denk daarbij aan 7 dagen per week
dagbestedingsactiviteiten, 1x in Waspik, 1x SprangCapelle, 1x Parkpaviljoen, 1x WIJ-dienstencentrum
Zanddonk, 1x BaLaDe en 2x WIJ-dienstencentrum
Bloemenoord;
•
de kwaliteit en continuïteit te waarborgen mede
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gezien de kwetsbare doelgroep;
•
de vrijwilligers te werven, ondersteunen en
begeleiden.
Vanuit onze beleidskaders dagbesteding en de nota
ontmoetingsvoorzieningen is het streven om de
dagbesteding zo laagdrempelig mogelijk, dichtbij
inwoners, in de wijk te organiseren. Dagbesteding als
voorliggende voorziening zorgt ervoor dat duurdere
dagbesteding vanuit professionele zorgaanbieders wordt
voorkomen of verminderd. Ons advies is daarom ook om
te investeren in een voorliggende voorziening in plaats van
later de duurdere zorgrekening te betalen. Ook de nota
ontmoetingsvoorzieningen geeft de opdracht tot nieuwe
diensten en activiteiten zoals diverse gemaksdiensten en
laagdrempelige dagbesteding vanuit de WIJdienstencentra. Wij constateren nu dat dit niet overal
vanzelf tot stand komt. Vandaar dit voorstel om hierin te
investeren en Contour de Twern de opdracht te geven om
deze vernieuwing binnen de diverse WIJ-dienstencentra en
andere ontmoetingsvoorzieningen vorm te geven. Contour
de Twern is een partnerorganisatie die innoveert en goed
te sturen is in de uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn de
realisatie van de WIJ-diensten, onafhankelijke
cliëntondersteuners, nieuwe aanpak wijkwerkers,
transformatie buurthuizen naar WIJ-dienstencentra, hun
rol ten aanzien van het proces in buurthuis De Wierd en
hun inzet ten aanzien van vrijwilligers in
gezinsondersteuning (TOV). Aan het college is nu de keuze
of om een extra investering te doen en ervoor zorgen dat
deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Of het risico te
lopen dat later geconstateerd moet worden dat de
vernieuwing geen of onvoldoende vorm heeft gekregen.
Om goed vraaggericht te kunnen werken, kiezen we er
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bewust voor om het werkprogramma niet in detail uit te
werken maar om het activiteitenaanbod op de vraag/
behoeften per wijk in samenwerking met een werkgroep
met Team WijZ vorm te geven. Het eindresultaat en
maatschappelijk opbrengst is hetgeen wat telt. Hiervoor
hebben wij enkele prestatieafspraken opgesteld:
 Zeven dagen per week structurele en vernieuwende
laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare
inwoners in WIJ-dienstencentra en andere
ontmoetingsvoorzieningen in de wijk in de
gemeente Waalwijk realiseren. Aan deze nieuwe
activiteiten nemen minstens 9100 deelnemers deel.
2. In elke wijk (Waalwijk Noord, Waalwijk Zuid,
Sprang-Capelle en Waspik) worden dagactiviteiten
georganiseerd welke de ontwikkeling van eigen
kracht en betrokkenheid/ participatie van
kwetsbare inwoners in de wijk bevorderen en welke
ervoor zorgen dat meer kwetsbare mensen
zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de
samenleving.
3. In de uitvoering werkt Contour de Twern met
vrijwilligers en professionele zorgaanbieders. Het
aanbod sluit aan op vraag van kwetsbare inwoners
en wordt in de werkgroep met team WIJZ
afgestemd. Het nieuwe dagbestedingsaanbod door
Contour de Twern geldt als voorliggende
voorziening. Door uitvoering van dit project neemt
de verwijzing naar traditionele vormen van
dagbesteding door Team WijZ af.
4. De uitvoering van het project wordt tussentijds
gemonitord en verantwoord aan de werkgroep. Op
basis van de volgende indicatoren wordt het project
gemonitord en verantwoordt, te weten:

Aantal unieke deelnemers, per week en per
locatie
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De mate waarin de dagactiviteiten hebben
bijgedragen aan ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van de deelnemer,
bijvoorbeeld door als vrijwilliger actief te zijn.
Hiervoor neemt Contour de Twern bij 50% van
de deelnemers interviews af waarin zij in januari
2017 en december 2017 de ontwikkeling en
maatschappelijke participatie meet.
5. Na afloop van het project eind 2017 is de werkwijze
van het project binnen de reguliere opdracht en
financiële middelen van Contour de Twern geborgd
en gerealiseerd. Deze subsidie is een eenmalige
aanjaagsubsidie waarmee vernieuwing in
dagbestedings-activiteiten wordt gestimuleerd en
vormgegeven. Contour de Twern heeft de opdracht
om hun aanbod en ervaringen te delen met andere
organisaties/ ontmoetingsvoorzieningen en hen te
inspireren/ ondersteunen hiermee aan de slag te
gaan.
Bij eenmalige activiteitensubsidie dient er binnen 8 weken
na aanvraag te worden beschikt. Deze termijn is reeds
verstreken. Het verzoek is daarom om een definitief
besluit te nemen in het toekennen of afwijzen van de
gevraagde subsidie. Dekking is mogelijk vanuit het Budget
Woonzorgzones (2016 beschikbaar € 62.155 t.b.v.
uitvoering nota ontmoetingsvoorzieningen), het
restantbedrag ad. € 1.463 is te bekostigen vanuit het
Innovatiebudget Wmo. Voor 2017 kan dekking
plaatsvinden vanuit het Innovatiebudget Wmo (€ 177.
841). De aanvullende toelichting van Contour de Twern op
de formatie en kosten in relatie tot eerder overhandigde
projectbeschrijving en begroting is bijgevoegd.

