Addendum bij het uitvoeringsplan 2021
subsidietafel Zelfredzame Inwoners
Voorwoord
De subsidietafels zouden in het jaar 2020 gaan werken aan een nieuw
uitvoeringsplan voor de jaren 2021 en 2022. In maart 2020 zag de wereld
er echter plotseling heel anders uit. De coronacrisis mondde uit in een
intelligente lockdown. Iedereen zat plotseling thuis en professionals in het
sociaal domein mochten geen face-to-facecontact meer hebben met hun
cliënten. De organisaties en de gemeente schakelden om naar crisismodus
en zetten al hun beschikbare capaciteit (en meer) in om de gemeente en
ondersteuning aan haar kwetsbare inwoners zo goed mogelijk overeind
te houden. Er was geen tijd meer om plannen te maken voor de toekomst.
Het hier en nu was al meer dan we eigenlijk aankonden.
De gemeente heeft toen besloten om af te zien van het maken van
plannen voor 2021 en 2022, maar de subsidietafels toe te zeggen dat het
uitvoeringsplan van 2020 kan worden overgezet naar 2021. Eventuele
wijzigingen die toch nodig zijn omdat er nieuwe partijen zijn toegetreden,
budget anders wordt verdeeld, opgaven nog niet waren uitgewerkt of
omdat subsidiepartners dat zelf graag willen kunnen een plek krijgen in
een addendum. Dat addendum ligt nu voor u.

Initiatiefvraag 2021
De initiatiefvraag voor 2021 is inhoudelijk grotendeels gelijk aan de
initiatiefvraag voor 2020. Wat wel toegevoegd is, is een aangepaste
Covid-19 inleiding en enkele kleine tekstuele wijzingen. De initiatiefvraag
2021 treft u in de bijlage.

Gewijzigde en nieuwe activiteiten
Door de subsidietafel Zelfredzame Inwoners is besloten een aantal
activiteiten te wijzigen of nieuw in te brengen ten opzichte van het
uitvoeringsplan van 2020. Gedeeltelijk betreft dit een uitwerking van
besluiten die het college heeft genomen over het uitvoeringsplan 2020.
Gedeeltelijk betreft het aanpassingen doordat vraag naar een activiteit
toeneemt, ambitie wordt uitgesproken of externe financiering wegvalt.
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De volgende activiteiten zijn nieuw of gewijzigd ten opzichte van 2020:
Activiteit

Nieuw of Toelichting
gewijzigd

Sociaal Servicepunt Gewijzigd Het Sociaal Servicepunt bezint zich op de
benodigde telefonische bereikbaarheid en
de taak van de projectleider. Deze ambitie
is opgenomen in het format. Financieel is er
geen wijziging ten opzichte van 2020.
Herstelacademie
Gewijzigd In 2020 is de dienstverlening stil komen te
vallen waardoor een deel van het budget
niet nodig was. Rivierduinen vraagt om dit
budget over te hevelen naar 2021 en vraagt
daarom voor 2021 een lager bedrag aan.
Sociaal
Gewijzigd Woej, MEE, S&W, Kwadraad en de
Netwerkpunt
gemeente zijn gestart aan een traject om de
Sociale Netwerkpunten in Voorburg en
Leidschendam nieuw leven in te blazen.
Voorlopig houdt dit geen financiële
wijzigingen in.
Welzijn op Recept Gewijzigd De vraag naar Welzijn op Recept neemt
toe. Huisartsen kunnen het goed vinden.
Er gaat extra budget naartoe (wat de
Herstelacademie minder aanvraagt) en
Kwadraad zet uren Maatschappelijk Werk
in voor het project.
OntmoetingsGewijzigd De ouderensoos en het
centrum Woej
ontmoetingscentrum dementie van Woej
worden samengevoegd. De ouderensoos
was uit het plan voor 2020 geschrapt en
voor het ontmoetingscentrum dementie was
in 2020 minder subsidie beschikbaar dan
was aangevraagd. Woej heeft met haar
tafelpartners een plan bedacht om dit goed
op te vangen en de keten dementie te
versterken. Hier wordt innovatiegeld voor
geheugenvraagstukken 2021 voor ingezet.
Daarnaast wordt onderzocht of en hoe in de
gemeente een Odensehuis kan worden
opgericht. Dit onderzoek wordt gefinancierd
uit het innovatiebudget voor
geheugenvraagstukken uit 2020.
Personenalarmering Gewijzigd Ambities voor 2021 en
Woej, WZH,
samenwerkingsafspraken aangescherpt
Florence
Ontmoetingscentra Gewijzigd Ambities voor 2021 en
WZH, Florence.
samenwerkingsafspraken aangescherpt
Woej

Activiteit

Nieuw of Toelichting
gewijzigd

Participatieplan

Gewijzigd Het plan voor het talentencentrum dat was
ingediend voor 2020 is destijds door het
college teruggestuurd. Aanbieders moesten
meer laten zien dat alle beschikbare
expertise die past bij de doelgroep zou
worden ingezet. In 2020 is daarom een
integraal participatieplan opgesteld met vijf
gesubsidieerde partijen en de afdeling WIJZ
van de gemeente. Ook nieuwe toetreder
Alles voor Elkaar krijgt een rol in het
participatieplan. Het maken van het plan
voor 2020 is vertraagd door de coronacrisis.
Daardoor wordt in 2020 slechts een deel
van het budget gebruikt. In 2021 wordt het
volledige beschikbare budget voor
participatie ingezet.
Nieuw
Dit project bestaat in 2020 al, maar werd
door fondsen gefinancierd. Het project is
erg succesvol en weet jonge mantelzorgers
goed te bereiken. Daarom is gezocht naar
meer structurele financiering in de vorm van
subsidie. Die is gevonden door inzet van
een deel van het budget dat de
Herstelacademie minder aanvraagt.
Daarnaast financiert subsidietafel
Opgroeien en Opvoeden ook een deel van
het project en draagt bij in uren van
partners.

Jonge
Mantelzorgers

