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INLEIDING

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft besloten om de
Concept-Nota Algemene voorzieningen vrij te geven voor inspraak tijdens de periode van 1 oktober
2019 tot en met 12 november 2019.
Op dit moment zijn wij in gesprek met onze aanbieders van Basisontmoetingsplekken,
Inwonersondersteuning en arbeidsmatige dagbesteding (maatwerk en algemene voorzieningen) over
de uitwerking van de in de nota geformuleerde kaders.
Het college is voornemens om op 3 februari 2020 de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen te
publiceren, zodat ook aanbieders voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de volgende
stap in de transformatie. Een maand vertragen houdt in dat aanbieders later weten of zij per 2021
subsidie ontvangen en dat zij minder voorbereidingstijd hebben.
Wat betreft de uitwerking van ‘Apeldoorn werkt mee’ eind maart 2020 willen we samen met onze
aanbieders duidelijk hebben hoe de nieuwe producten er uit zien en welke tarieven hier aan
gekoppeld worden, zodat we per april kunnen werken aan de implementatie.
Inspraakreacties
De adviesraden hebben formeel adviesrecht. Zij hebben daarom al op 29 augustus 2019 advies
uitgebracht. In september heeft het college dit advies beantwoord.
Tijdens de inspraakperiode zijn 9 schriftelijke reacties ontvangen.
In deze nota leest u de inspraakreacties. In de cursieve tekst is onze reactie op de inspreker
weergegeven. De onderwerpen die de insprekers aansnijden zijn divers. In de inhoudsopgave kunt u
lezen op welke onderwerpen de insprekers gereageerd hebben.
Reactie college
Wij hebben er voor gekozen om de schriftelijke inspraak een voor een van een reactie te voorzien.
Alle insprekers ontvangen uiteraard deze Inspraaknota.
Gemeenteraad
Deze Inspraaknota wordt door het college ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad als
bijlage bij de herziene Nota Algemene voorzieningen.
Een aantal reacties en adviezen leiden tot het voorstel om de nota Algemene Voorzieningen die is
vrijgegeven voor inspraak aan te passen, te nuanceren of aan te vullen. In hoofdstuk 2 leest welke
aanpassingen zijn aangebracht.
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AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE RAAD

Op 31 oktober 2019 is de nota Algemene voorzieningen gepresenteerd aan de raad. Over een specifiek
aantal onderwerpen werden vragen gesteld. Op deze onderwerpen gaan we in dit hoofdstuk dieper in.
Basisontmoetingsplekken Wmo en Jeugd en Jeugdhonken
We streven naar één herkenbare laagdrempelige Wmo en Jeugd gecombineerde
Basisontmoetingsplek per stadsdeel vanuit de inclusieve gedachte. Op deze wijze gaan we
bovendien ook efficiënter om met de reeds gesubsidieerde locaties. We hebben goede ervaring met
het combineren van een Jeugd en Wmo ontmoetingsplek op bijvoorbeeld het Vogelnest. Wel vragen
we om een aparte ruimte voor jeugdactiviteiten.
Als voorwaarde voor een gecombineerde Wmo en jeugd Basisontmoetingsplek geldt dat er minimaal
één aparte ruimte moet worden ingericht voor jeugdigen die aansluit op hun behoeften. Hiermee
borgen we dat de drempel voor jeugdigen om naar een Basisontmoetingsplek toe te gaan laag blijft.
Het is aan de aanbieders welke locatie zij hiervoor het meest geschikt achten. Daarnaast geven we
hoofdaannemers Inwonersondersteuning in de nieuwe subsidieregeling de mogelijkheid om
activiteiten voor jeugdigen te organiseren op andere locaties dan de gecombineerde Wmo en Jeugd
Basisontmoetingsplekken. Dit noemen we Jeugdhonken. De locaties van Twilight en The Corner
gaan we per 2021 subsidiëren met een begrotingssubsidie onder voorwaarden dat de
hoofdaannemers hier activiteiten voor jeugdigen mag (blijven) ontplooien.
Jongerenwerkers in Apeldoorn bieden laagdrempelige ondersteuning, zetten vol in op het bevorderen
de ontwikkelkansen van jeugdigen en leveren een bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid
in de wijk. De kwantiteit van het jongerenwerk is de afgelopen periode niet altijd continu geweest.
Voor welzijnspartijen is het lastig gebleken om kwalitatief goede jongerenwerkers langdurig aan zich
te kunnen verbinden. Juist omdat kwaliteit belangrijk is heeft de invulling van een functie voor
jongerenwerk soms langer op zich laten wachten dan wenselijk.
Hoofdaannemers
Wie heeft de regie als we met hoofdaannemers gaan werken? En kan zo meteen de hoofdaannemer
wel goed bepalen wat hij nodig heeft? Oftewel, is de inhoudelijke kennis voldoende geborgd?
In de Subsidieregeling eisen we dat de zorgaanbieder aantoonbare expertise heeft. Ook schrijven we
het verplicht werken met één of meerdere onderaannemers voor. En moet een aanbieder aantonen
dat hij de lokale situatie goed kent. Schrijven meerdere hoofdaannemers in op een stadsdeel dan
vergelijken wij deze met elkaar. De aanbieder met het beste plan ontvangt subsidie. Op deze wijze
borgen we voldoende inhoudelijke kennis. Door te werken met hoofdaannemers kan een aanbieder
(professionele organisatie) in een stadsdeelregie nemen. De gemeente bepaalt hiervoor de kaders en
ziet toe op het nakomen van verplichtingen.
Bekostiging
Woorden als resultaatgericht suggereren dat aanbieders kunnen kiezen voor de financieel de best
bemiddelbare cliënt. Hierna gaan we hier dieper op in voor Inwonersondersteuning en het
programma ‘Apeldoorn werkt mee’.
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Inwonersondersteuning
In de subsidieregeling 2021 kiezen we voor prestatiebekostiging1. Wel zijn we samen met onze
aanbieders aan het verkennen of op termijn resultaatbekostiging2 mogelijk is. Dit is echter niet aan de
orde in 2021-2023. Wel is het mogelijk dat we tijdens deze periode een pilot overeenkomen.
Inwonersondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen: Informatie en advies, Onafhankelijke
clientondersteuning, kortdurende individuele en collectieve ondersteuning en Waakvlam contact. Een
hoofdaannemer inwonersondersteuning is voor deze taken verantwoordelijk voor inwoners in een
bepaald stadsdeel. Op de uitvoering van deze taak in een stadsdeel kan de gemeente de
hoofdaannemer aanspreken.
Apeldoorn werkt mee:
Ook voor Apeldoorn werkt mee geldt prestatiebekostiging, maar wel zodanig dat de uitvoering meer
handvatten heeft om het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van de deelnemer. Met
aanbieders die minder resultaat halen zal de gemeente hierover het gesprek aangaan. Het is
aannemelijk dat aanbieders die betere resultaten halen meer toestroom krijgen van deelnemers. We
richten het zo in dat de doorontwikkeling naar resultaatbekostiging mogelijk is. Naar aanleiding van
ervaringen die we met elkaar opdoen, onderzoeken we verder of het nemen van deze stap op termijn
wenselijk is.
Tot slot een zorgaanbieder mag een inwoner met indicatie in principe niet weigeren (zie Algemene
Voorwaarden Sociaal Domein).

Algemene voorwaarden Sociaal Domein
3.21 VERPLICHTINGEN INZAKE CLIËNTEN
1. Opdrachtnemer is gehouden elke cliënt passende zorg, ondersteuning, begeleiding
en behandeling te bieden indien deze voldoet aan de criteria voor de verkrijging van
een maatwerk- dan wel individuele voorziening.
2. Het staat opdrachtnemer niet vrij een cliënt welke door opdrachtgever wordt
aangedragen te weigeren, indien opdrachtnemer (een deel van) de benodigde
dienstverlening kan leveren.

1 Met bekostiging bedoelen we de manier waarop de financiële vergoeding wordt bepaald die de betrokken aanbieder voor de
geleverde diensten ontvangt. Bij prestatiebekostiging wordt de prijs bepaald voor een product of dienst te vermenigvuldigen
met het aantal keer dat dat product of die dienst geleverd wordt (p*q). (Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten,
Movisie, 2016)
2 Bij resultaatbekostiging wordt de financiële vergoeding bepaald aan de hand van behaalde resultaten. Verschillende
uitspraken van de rechter hebben gemeenten gewezen op hun plicht om iedere individuele situatie te onderzoeken en om
resultaatsafspraken met aanbieders inhoud te geven. (Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten, Movisie, 2016)
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3.1

DE INSPRAAKREACTIE BEANTWOORD

Platform Gehandicapten Apeldoorn

Inspraak van het Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) op de Kadernota algemene
voorzieningen 2021-2024.
Een van de belangrijkste uitgangspunten in deze nota is voor de gemeente Apeldoorn inclusief .
Het PGA juicht het streven hierna toe, alleen vraag zich af gezien de voorgenomen enorme
bezuinigingen of dit uitgangspunt wel haalbaar is. Het PGA vreest dat inclusief net zo’n vaag
containerbegrip wordt als civiel society of andere vroeger populaire inhoudsloze woorden in het
sociale domein.
Het PGA komt in Apeldoorn op voor de belangen van mensen met een beperking en chronisch
zieken en voor deze doelgroep is inclusief zijn niet zo eenvoudig. Naast duurzame, adequate
hulpmiddelen hebben zij daarvoor een toegankelijke maatschappij nodig. Nu gaat het college in deze
nota uitgebreid in op deze toegankelijkheid. Ze wil zelf het manifest 'Iedereen doet mee'
ondertekenen. Een heel goed streven maar voor onze doelgroep is toegankelijkheid niet alleen
woord, maar een fysiek begrip. Bijvoorbeeld een algemene voorziening moet toegankelijk zijn voor
mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel en voor mensen met een visuele beperking moet
een ruimte niet te veel obstakels bezitten enzovoort. Een probleem bij de toegankelijkheid is namelijk
dat de meeste architecten, of inrichters van een ruimte wel kijken naar het algemene beeld maar de
details die de openbare ruimte of een algemene voorziening echt toegankelijk maken vergeten. Het
begint al met het kunnen oprijden van de stoep of een geleide lijn naar de voorziening. De gemeente
zou zich wat ons betreft slechts het predicaat toegankelijk zijn mogen krijgen als zij bij de advisering
van de toegankelijkheid zich structureel laten adviseren door mensen uit de doelgroep en de
gebruikers van de algemene voorzieningen.

Antwoord Toegankelijkheid
Inderdaad is het college voornemens om het manifest ‘Iedereen doet mee’ te ondertekenen. De
ondertekening van dat manifest betekent niet dat daarmee het werk gedaan is, maar het
onderstreept de importantie die het college geeft aan de invulling van het begrip toegankelijkheid
of inclusie en dat dit een belangrijk thema is in de gemeentelijke beleidsvorming. Dit blijkt
bijvoorbeeld ook uit het feit dat het thema Inclusie een van de topthema’s uit het collegeakkoord
is. Inclusie is, zoals het PGA schrijft, inderdaad een breed begrip maar voor het college
desalniettemin ook een begrip met een concrete inhoud: Iedereen, ongeacht een fysieke of een
andere beperking, moet mee kunnen doen in de (Apeldoornse) samenleving. De voorliggende
nota gaat niet in op de maatregelen die genomen worden in het fysieke domein. Dat neemt niet
weg dat wij de oproep van het PGA ondersteunen dat het belangrijk is om leden van de
doelgroep actief te betrekken bij de gemeentelijke (beleids)voorbereiding en maatregelen die bij
moeten dragen aan die toegankelijkheid.

In de nota stelt het college voor te bezuinigen door het wijkgerichte werken te versterken en
hoofdaannemers te gaan benoemen. Het PGA is bang dat daardoor de kleinere meer
gespecialiseerde organisaties uit Apeldoorn verdwijnen. Wij willen het college vragen rekening te
houden dat waar wijkgericht gewerkt kan worden dit te realiseren, maar ook wel degelijk die
organisatie die doelgroepen bedienen in geheel Apeldoorn intact te houden.
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Antwoord Gespecialiseerde organisaties voor heel Apeldoorn
Momenteel zijn we aan het verkennen welke stedelijke activiteiten en expertise we willen
behouden. Zo zullen we een aantal activiteiten die nu nog vanuit inwonersondersteuning stedelijk
worden gesubsidieerd voortaan middels een begrotingssubsidie borgen, bijvoorbeeld:
• Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs, Basisonderwijs en speciaal onderwijs,
door middel van een begrotingssubsidie aan de Samenwerkingsverbanden onderwijs
• Subsidie voor financieel inloop spreekuur MBO wordt toegevoegd aan de
begrotingssubsidie van het Jongereninformatiepunt (Stimenz)
• Op Stap Stimenz (taalondersteuning) wordt toegevoegd een het VVE beleid en
onderwijsachterstandenbeleid en middels een begrotingssubsidie voortaan toegekend
• Infant Mental Health groepen GGNet
• We onderzoeken hoe we de subsidie voor café Doodgewoon kunnen bestendigen in 2021.
En een aantal activiteiten die nu nog vanuit inwonersondersteuning stedelijk worden gesubsidieerd
kennen we voor de periode totdat weer subsidie aangevraagd kan worden voor
vrijwilligersondersteuning een incidentele subsidie toe. Bijvoorbeeld:
• Kleef
• Platform Gehandicapten Apeldoorn
• Coördinatie preventieve woonbegeleiding (Stimenz)
Bij de publicatie van de Subsidieregeling algemene voorzieningen zullen we hierover definitief
helderheid verschaffen.
Ook De Klup is één van de initiatieven die een belangrijke stedelijk functie vervult en die we gaan
borgen in de vorm van een begrotingssubsidie.
Daarnaast hebben we tijdens de tenderprocedure specifieke aandacht voor de aanwezigheid van
expertise van de doelgroepen. Bovendien gaan we het werken met onderaannemers
voorschrijven.
Een andere bezuiniging is het sluiten van sommige ontmoetingspunten. Het PGA vindt het
jammer omdat het stelsel van ontmoeting plekken pas in 2015 is opgezet en hoopt dat het college er
rekening mee houdt dat er mensen zijn die als een ontmoetingsplek wordt opgeheven niet meer naar
andere gaan en daardoor uit het zicht verdwijnen.

Antwoord Ontmoetingspunten
Het budget dat nu beschikbaar is voor Basisontmoetingsplekken houden we ook in 2021
beschikbaar. Er is twee jaar niet geïndexeerd. Bovendien gaan we werken met reëel maximum
tarieven. Hierdoor is de verwachting dat er meer budget per Basisontmoetingsplek nodig is, met
als gevolg dat we minder Basisontmoetingsplekken kunnen subsidiëren.
Tevens gaan we voorkeurslocaties aanwijzen, die nu nog geen Basisontmoetingsplek zijn. Dit
betekent concreet dat een aantal Basisontmoetingsplekken die onze inwoners nu kennen gaat
sluiten.
Afhankelijk van de aanbiedingen per stadsdeel zullen er keuzes gemaakt moeten worden.
Wanneer blijkt dat er ergens een Basisontmoetingsplek gaat of moet sluiten, zullen we zorgvuldig
afspraken maken over hoe deze mensen zo nodig geholpen worden bij het vinden van en het
kennismaken op een nieuwe passende Basisontmoetingsplek.

Bovendien begrijpen wij niet wat het colleges drijft naar een verschuiving van maatwerk naar
algemene voorzieningen en een tegelijk wil bezuinigen op deze algemene voorzieningen. Wij
willen het college eraan herinneren dat het juist het domme besluit in Den Haag is geweest om
tegelijk te bezuinigen op de verpleeghuizen, en verzorgingshuizen en de thuiszorg waardoor er nu
steeds meer een beroep moeten doen op de gemeente.
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Antwoord Bezuiniging algemene voorzieningen
De huidige financiële situatie vraagt om herijking van budgetten, ook binnen de Algemene
voorzieningen. Met de voorgestelde besparing houden we een prima structuur overeind om onze
doelstellingen te halen. Met de voorliggende koers in de nota Algemene voorzieningen zetten we
een volgende stap in de transformatie, die vraagt om focus. Hoofdaannemers moeten keuzes
maken, zodat er ruimte ontstaat om door te ontwikkelen. Wat vragen we van aanbieders: Prioriteit
bij de primaire doelgroep, namelijk: inwoners met een beperking, chronisch psychisch of
psychosociaal probleem, meer doen wat werkt, zelfredzaamheid versterken, ontwikkelen
collectieve in plaats van individuele activiteiten en samenwerking zoeken met informele
ondersteuners (vrijwilligers). Tegelijkertijd stellen we aanvullende regeling (€150.000) open. Mocht
blijken dat er noodzaak is om een taak extra te subsidiëren, dan kan dit in de toekomst vanuit de
aanvullende regeling. Mocht het huidige beschikbare budget voor de Aanvullende regeling/
Algemene Voorzieningen onvoldoende zijn, dan komen we terug bij de raad. De bezuiniging van
twee jaar niet indexeren (2019 en 2020) werkt door in 2021. In dit scenario is geringe ruimte voor
de aanvullende regeling en ook de initiatevenregeling wordt beperkt ingevuld. Meer bezuinigen
vinden we niet verantwoord, dit betekent namelijk feitelijk die jaar op rij niet indexeren.

Wij wensen het college veel wijsheid de komende tijd. Namens het PGA kunt u voor uw vragen
terecht bij Anneke Wilhelm telefoon 05 5785568
Goeiemiddag nog even een nabrander, ik hoop dat hij niet te laat is. pas vandaag realiseerde wij ons
dat het overzetten van het Maatwerk naar algemene voorzieningen, voor een aantal burgers met een
bijstandsuitkering een ongewilde consequentie heeft. Omdat in de maatwerkvoorziening het vervoer
is meegenomen. Voor iemand met een uitkering kan de extra kosten voor vervoer bezwaarlijk zijn En
een reden om deze nu algemene voorziening niet meer te bezoeken. Wij adviseren de gemeente om
bij deze omzetting hier rekening mee te houden. Met vriendelijke groeten Anneke.

Antwoord Vervoer en algemene voorziening
Het kan zijn dat bij een herindicatie blijkt dat niet langer een maatwerkvoorziening nodig is maar
dat ook een algemene voorziening een passende oplossing biedt. Wanneer het vervoer naar deze
algemene voorziening een probleem is omdat iemand een vervoersbeperking heeft, dan kan de
Wmo wel een maatwerkvoorziening vervoer inzetten. Dit staat ook nu al in de huidige
beleidsregels.
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3.2

Riwis Zorg & Welzijn

Antwoord Aanbod Basisontmoetingsplekken voor inwoners met psychiatrische beperkingen
Wij respecteren uw keuze om niet in te schrijven als hoofdaannemer. Wel spreken wij u als grote/
lokale aanbieder aan op uw verantwoordelijkheid voor de doelgroep. Wij verwachten dat u samen
met de gemeente zorgdraagt voor zo licht mogelijke passende ondersteuning. Dit betekent een
algemene voorzieningen inzetten daar waar kan. Uw betrokkenheid, kennis en ervaring van
mensen met een psychiatrische beperking is hierbij van groot belang.
Uw constatering dat mensen met een psychiatrische beperking de Basisontmoetingsplekken niet
weten te vinden, herkennen wij niet. Wel zien we dat de drempel voor hen vaak hoog is om te
komen, en te blijven komen. Mede daarom is betrokkenheid en toeleiding van organisaties zoals
Riwis die veel ambulante begeleiding geven aan bewoners van groot belang.
U geeft aan dat de huidige plekken, doordat ze vanuit zorg zijn georganiseerd, geen huiselijke
sfeer kennen. Op sommige locaties lukt dit inderdaad beter dan op andere, maar zeker de
Basisontmoetingsplekken die in buurthuizen worden georganiseerd ervaren we als heel
laagdrempelig en huiselijk. Wij streven een divers aanbod van Basisontmoetingsplekken na, die
dienstverlening levert dat is afgestemd op de vraag. Dit betekent dat er een goede balans moet zijn
tussen ontmoetingsplekken die wel en niet vanuit de zorg georganiseerd worden. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat ook mensen met een psychiatrische beperking aansluiting kunnen
vinden op een Basisontmoetingsplek. Dit is belangrijk om stigmatisering te gaan en om een
isolement te voorkomen. Wel is het nodig dat Basisontmoetingsplekken hiervoor voldoende zijn
toegerust. En soms specifieke organiseren voor deze doelgroep.
Uw betrokkenheid en adviezen over het aanbod op de Basisontmoetingsplekken is zeer gewenst,
juist om een goed en passend aanbod voor uw doelgroep gerealiseerd te krijgen. Wij rekenen op
uw inspanningen.
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Antwoord Aanbod Korak3
U geeft aan dat het huidige aanbod op de Basisontmoetingsplekken niet aansluit bij uw doelgroep;
mensen met psychiatrische beperkingen. U stelt voor dat Korak mogelijk een rol zou kunnen
spelen bij het ontwikkelen van een laagdrempelig en gewoon aanbod op de
Basisontmoetingsplekken. Het is straks aan de hoofdaannemers om hier handen en voeten aan te
geven.
Ten tweede willen wij u er op wijzen dat Korak geen ontmoetingsplek. Het is een plek waar je kunt
deelnemen aan herstelactiviteiten. Iedereen die aan deze activiteiten wil deelnemen is welkom bij
Korak. De doelgroep is ruim geformuleerd: Iedereen met ontwrichting in zijn leven.

Antwoord Apeldoorn werkt mee
Wij willen met het programma Apeldoorn werkt mee bereiken dat de arbeidsmatige dagbesteding,
meer dan nu, gericht is op de ontwikkeling van onze inwoners. Natuurlijk zien we dat er een groep
mensen is die een meer beschermde werkomgeving nodig heeft dan anderen. En dat stabiel
blijven voor een bepaalde deelnemers al een hele lastige opgave is. Ook voor hen zullen er in de
toekomst passende werkplekken blijven. We maken met de deelnemers op maat afspraken over
wat hij kan en wil. Als hulpmiddel ontsluiten we de werkplekken/ arbeidsmatige
dagbestedingsplekken via een website, zodat mensen (of hun netwerk) ook zelf op zoek kunnen
naar een andere plek als ze toe zijn aan een volgende stap.

3Korak

- Herstelplein Oost -Veluwe is een herstelcentrum. Een leeromgeving voor mensen die een ontwrichtende situatie
hebben meegemaakt op psychisch vlak of verslavingsgebied en willen werken aan hun herstel.
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3.3

Don Bosco Apeldoorn

Antwoord Investeer in jongerenwerkers
Ons voorstel is om de huidige inzet van jongerenwerkers te handhaven. Wij maken uit uw reactie op
dat het huidige jongerenwerk minder gedegen en professioneel is als u zou wensen. Wij dagen u uit
om met een gedegen voorstel te komen dat aantoonbaar bijdraagt aan het voorkomen en/ of
beperken van de inzet van maatwerkvoorzieningen
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Antwoord Don Bosco Zevenhuizen
Don Bosco Zevenhuizen kan mogelijk verder toegroeien naar een Basisontmoetingsplek Jeugd en
Wmo. U huisvest nu al activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. U kunt op deze wijze meedoen
met de subsidietender.
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Antwoord Don Bosco de Maten
Jongerencentrum Don Bosco ligt naast de Stolp; dit gebouw is duur in het gebruik en wordt door
sommige jongerenwerkers als heel geschikt, en door anderen als minder geschikt ervaren als
wijkcentrum/jongerencentrum. Het gebouw kent een opstalrecht tot 2026. Overheveling naar de
Stolp lijkt op termijn een mogelijkheid. “Overheveling|” doen we in overleg met Don Bosco en kan
niet zonder verbouwing van de Stolp. Per 2021 verstrekken we aan Don Bosco de Maten een
Begrotingssubsidie, zodat er tijd en ruimte is om verder onderzoek te doen naar het verplaatsen
van Don Bosco De Maten.

Antwoord Maximum uurtarief
Qua opbouw van het maximum uurtarieven sluiten we zo veel als mogelijk aan bij de
maatwerkvoorzieningen. We zullen een maximum uurtarief bepalen voor Mbo en Hbo en per cao.
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3.4 De Drie Ranken
Hierbij reageren we vanuit de PKN wijkgemeente de Drie Ranken in de Maten op de nota Algemene
Voorzieningen.
Eerder (2017) verkregen we geen subsidie van de Gemeente Apeldoorn. Deels wegens inhoudelijke
argumenten en deels wegens onze organisatievorm.
We hebben enkele keren met vertegenwoordigers van de gemeente gecommuniceerd over de
aanpak van de algemene voorzieningen en de initiatievenregeling.
We schrijven deze reactie vanuit de in mei 2018 door de Drie Ranken opgerichte stichting Huis van
Ontmoeting (HvO). Deze heeft als doel ‘Ontmoeting, Welzijn en Zingeving te bevorderen voor alle
mensen in de wijk de Maten’
Op onze website www.stichtinghvo.nl staan de activiteiten waar we bij betrokken zijn.
Zienswijze op de nota AV
1. Hoofdaannemer. Weliswaar is het begrip ‘penvoerder’ verdwenen, maar we missen
voldoende garanties dat een kleinere onderaannemer zoals de onze voldoende aan bod
komt. Zeker indien er duurzaam maatwerk in de buurt geleverd kan worden. De continuïteit
waarmee dat gaat kan een grotere organisatie niet altijd leveren. Daarbij valt te denken aan
[1] ondersteuning van vrijwilligers en [2] dagbesteding in allerlei vormen (van koffieochtend
tot kookclub tot lezingen over actuele onderwerpen)

Antwoord Hoofdaannemer
Met de Subsidieregeling Algemene voorzieningen en de Begrotingssubsidies vullen wij de goede
basis van voorzieningen die er in Apeldoorn zijn en die geen gemeentelijke subsidie ontvangen
aan. Het gesubsidieerde aanbod is aanvullend op dat wat mensen al samen met elkaar
organiseren, zonder bemoeienis van de overheid. Wij waarderen het zeer dat u zoveel voor een
deel van onze inwoners betekent. In de subsidieregeling zullen we vastleggen dat de
hoofdaannemer altijd met een onderaannemer moet samenwerken, bovendien moet hij kunnen
aantonen dat de expertise over alle doelgroepen geborgd is.

2. Efficiënter gebruik vastgoed. Door een deel van de taken binnen de basisontmoetingsplekken
te spreiden over een nabijgelegen gebouw (zoals een buurthuis, verenigingsruimte of
kerkgebouw) welke niet door de gemeente beheerd wordt, kan er voordeel optreden. Ten
eerste kan een specifieke activiteit worden aangeboden voor de betreffende buurt met de
daarbij betrokken en gemotiveerde vrijwilligers en ten tweede worden de lasten van
onroerend goed voor de gemeente beperkt tot huur van een ruimte. Daarbij is dan niet het
beschikbare gebouw van de gemeente bepalend voor de locatie van de ontmoetingsplek,
maar een plaats, zoals de Drie Ranken, dichtbij het hart van de Maten, winkelcentrum de
Eglantier

Antwoord Efficiënter gebruik vastgoed
We streven een herkenbaar aanbod van Basisontmoetingsplekken na. Hier kunnen mensen
terecht voor informatie en advies, ondersteuning, dagbesteding en ontmoeting. We gaan naar de
toekomst toe onderzoeken hoe we omgaan met de Samen055-locatie De Stolp.
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3. Initiatievenregeling. We wachten al enkele jaren op de nadere financiële invulling van deze
regeling. Kleinschalige initiatieven ‘bottom-up’ zoals door buurtverenigingen en kerken
kenmerken zich door grote continuïteit en betrokkenheid naar de burgers. Meestal met een
gering aantal professionals. Hierbij rekenen we in de Drie Ranken activiteiten als het
Reparatie Café, inloophuis de Druif en de kookklub.

Antwoord Initiatievenregeling
In de Transformatieagenda 2018-2020 is aangegeven dat we in 2020 starten met een
Initiatievenregeling. Zodra eind 2019 duidelijk is dat er daadwerkelijk budget is om de
initiatievenregeling vorm te geven gaan we in 2020 van start.

Graag blijven we op de hoogte van de verdere ontwikkelingen,
Vriendelijke groet
Stichting Huis van Ontmoeting, namens PKN wijkgemeente de Drie Ranken, de Maten Apeldoorn
Kees J. Gorter, voorzitter HvO
info@stichtinghvo.nl
Adelbrechtgaarde 5
7329AT Apeldoorn
06 51 281067
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3.5 De Kap, Humanitas, SchuldHulp en Maatje Apeldoorn

Antwoord constructief meedenken
Wij waarderen uw inzet zeer. U vormt samen met de vele vrijwilligers en mantelzorgers het hart van
onze Apeldoorns samenleving. Fijn te horen dat de samenwerking met onze organisatie goed
verloopt.
Goed te horen dat u ook een bijdrage wilt leveren aan het versterken van het stadsdeelgericht
werken.
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3.6 Stichting VSW

Antwoord combineren doelgroepen
De gemeente streeft na dat locaties efficiënt gebruikt worden dit betekent niet dat alle doelgroepen,
maar altijd samengevoegd kunnen worden. Specifieke groepen hebben soms een specifiek aanbod
nodig in een afzonderlijke ruimte.

Antwoord visie op combi, wonen, zorg en welzijn
Het samenspel tussen Wonen Zorg en welzijn is een belangrijke opgaven voor de toekomst. Hierbij
spelen onder meer vergrijzing, extramuralisering en veranderingen op de zorg en de woningmarkt.
De Woonagenda geeft een eerste aanzet voor de uitwerking van dit thema. Ook u zat hierbij aan
tafel.
Apeldoorn zet in op herkenbare, toegankelijke Basisontmoetingsplekken met een breed aanbod.
Wij starten per 2021 een tenderprocedure voor de Basisontmoetingsplekken. Bij het selecteren van
de Basisontmoetingsplekken hanteren we een wegingskader. We verwachten dat we meer
subsidieaanvragen krijgen dan we kunnen honoreren. De gemeente moet daarom keuzes maken.
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Antwoord Minder behoefte aan klassieke daklozenopvang
Door de maatschappelijke opvang met 1 jaar te verlengen tot en met 2022 is er tijd om op dit punt
meer onderzoek te doen.

Antwoord uitgenodigd als netwerkpartner
Het samenspel tussen Wonen, Zorg en Welzijn is een belangrijke opgaven voor de toekomst.
Hierbij spelen onder meer vergrijzing, extramuralisering en veranderingen op de zorg en de
woningmarkt. De Woonagenda geeft een eerste aanzet voor de uitwerking van dit thema. Ook
onderschrijft ons college dat er een brede, gedragen gezamenlijke visie op Wonen, Zorg en
Welzijn moet komen. De VSW is actief betrokken bij het opstellen van deze visie, die inderdaad
nog niet gereed is. Het is niet uit te sluiten dat deze opgave vraagt om een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en nieuwe samenwerkingsconstructies.
Als gevolg van de vergrijzing is een nieuwe trend in opkomst: ouderen willen gezamenlijk wonen
om wat meer voor elkaar te kunnen betekenen. In de Woonagenda 2018-2021 (vastgesteld in de
raad in april 2019) is hier aandacht voor, namelijk door in te zetten op levensloopbestendigheid
door pilots nieuwbouw en pilots levensloopbestendige omgeving in drie gebieden in Apeldoorn.
Ook de motie SP Zorgbuurthuizen; kleinschalig initiatief, vraagt aandacht voor deze ontwikkeling.

- 19 –
-

3.7 Stadsakkers

Antwoord Apeldoorn werkt mee
Het klopt dat wijzigingen in de financiering gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering van de
Stadsakkers. Nu ontvangt u subsidie vooraf in de nieuwe situatie krijgt u achteraf bekostigd op
basis van geleverde prestaties. Bovendien blijkt dat de tarieven voor zowel de arbeidsmatige
dagbesteding in Apeldoorn fors hoger liggen dan elders in het land. Het programma Apeldoorn
werkt mee zal gevolgen hebben voor zowel de inhoud van de producten/arrangementen als de
hoogte van de tarieven.
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Antwoord Apeldoorn werkt mee: van subsidie naar aanbesteding
Wij zullen met in gesprek gaan over de overgang naar de nieuwe arrangementen, zodat dit op een
goede wijze kan verlopen.

Antwoord Apeldoorn werkt mee: tarieven
Binnen de maatwerkvoorzieningen zijn wij gehouden aan de AMvB ‘Reële prijs Wmo’. De kaders
hiervoor staan vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Over de
arrangementen en tarieven gaan we in gesprek met onze aanbieders. Hiervoor hebben we een
klankbordgroep en Stuurgroep ingericht waar een afvaardiging van de huidige aanbieders zitting in
heeft. Wij vertrouwen er op we op een gedragen reële prijs uitkomen.
Artikel 22 lid 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn:
Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen:
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte,
scholing, werkoverleg;
d. reis en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders,
waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen
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Antwoord Apeldoorn werkt mee: financiering gebouwen
Het bieden van werkplekken die passen bij de mogelijkheden (ontwikkeling) en
ondersteuningsbehoefte van onze inwoners staat voorop. Aan de arrangementen koppelen we
samen met u een reëel tarief Zodra de tarieven bekend zijn kunt u doorrekenen wat dit voor u en
uw organisatie betekent. U geeft aan dat u een vrijwilligersorganisatie bent en dat u lage kosten
heeft.

Antwoord Apeldoorn werkt mee: eigen bijdrage
Eens, het college besluit om geen eigen bijdrage op te leggen voor de nieuwe arrangementen
‘Apeldoorn werkt mee’. De nota is op dit punt gewijzigd.

Antwoord Apeldoorn werkt mee: van penvoerder naar hoofdaannemer
Wij kunnen uw zorg wegnemen uitsluitend bij de functies Inwonersondersteuning en
Basisontmoetingsplekken gaan we over van penvoeder naar hoofdaannemer.
Voor de arbeidsmatige dagbesteding kiezen we voor het sluiten van overeenkomsten met
aanbieders die voldoen aan de eisen, waarbij er geen beperking is in het aantal gecontracteerde
aanbieders. Dit betekent dat iedereen in principe aanbieder kan worden. We maken vaste
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tariefafspraken en onze inwoner kiest een passende plek, waarbij de gemeente ontwikkelafspraken
maakt die aansluiten bij wat de deelnemer wil/kan.

Antwoord Apeldoorn werkt mee: administratieve lasten
Fijn te horen dat u actief bezig bent met de ontwikkeling van uw deelnemers.
En natuurlijk blijft ere en groep mensen die levenslang zijn aangewezen op de arbeidsmatige
dagbesteding. Hiervoor richten we het arrangement duurzaam in, maar ook deze deelnemers zijn
soms toe aan een andere werkplek, met andere activiteiten maar dezelfde zwaarte van
ondersteuning.
De administratieve lasten heeft onze aandacht. Wel willen we monitoren of mensen daadwerkelijk
ontwikkelstappen zetten.

Antwoord Inzet vrijwilligers
Wij waarderen uw inzet en die van de vele actieve vrijwilligers.
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3.8 Stimenz
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Graag maakt Stimenz van de gelegenheid gebruik om haar visie op de Nota Algemene
Voorzieningen 2021-2024 aan de gemeente kenbaar te maken. Allereerst wil Stimenz laten weten dat
zij de Nota Algemene Voorzieningen een heldere nota vindt. Stimenz is enthousiast over de duidelijke
verbinding tussen welzijn en samenlevingsopbouw enerzijds en inwonerondersteuning anderzijds. Zij
kan zich vinden in de rol van onder andere positieve gezondheid en nieuwe manieren van
verantwoorden, waaronder Sensemaking. Ook het lemniscaat dat gebruikt wordt past goed bij de
visie van Stimenz.
Stimenz heeft als Apeldoornse brede welzijnsorganisatie in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het
samenbrengen van het welzijnswerk en individuele ondersteuning in de stadsdelen. Stimenz werkt
integraal en is sterk vertegenwoordigd in de buurten. Vanuit onze ervaring en expertise geven wij
graag advies op de kadernota Algemene Voorzieningen.
Stadsdelen
Stimenz biedt op dit moment gemiddeld 70% procent van het aanbod in de stadsdelen. Indien
Stimenz geen hoofdaannemer wordt in één of meerdere stadsdelen en een andere hoofdaannemer
daar 50% (of meer) van de taken zelf zal gaan uitvoeren, zal dit consequenties hebben voor de
opgebouwde kennis en ervaring in het stadsdeel en dus ook voor de inwoners. Wij kunnen ons
vinden in de 50%, aangezien het van belang is dat de hoofdaannemer een wezenlijk deel van het
werk zelf uitvoert. Duidelijk moge zijn dat Stimenz zelf graag haar huidige werkzaamheden blijft
bieden. Echter, indien Stimenz geen hoofdaannemer is, zal een andere aanbieder kennis en ervaring
moet opbouwen om tot de 50% te komen, daar waar Stimenz dit al in huis heeft. Dit is een zorg van
Stimenz, die zij graag wil meegeven aan de gemeente.

Antwoord Hoofdaannemer Inwonersondersteuning
Wij zijn met u in gesprek over de inkleuring van de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen. Uw
vraag gaat over deze uitwerking. De gemeente wil per 2021 gaan werken met hoofdaannemers. Zo
bouwen we meer flexibiliteit in voor de hoofdaannemer, kan deze prioriteiten stellen, en kan de
gemeente sturen op kaders. Het is niet op voorhand de intentie van de gemeente dat de
volumeverdeling tussen de aanbieders van inwonersondersteuning in een stadsdeel fors wijzigt.
Het is aan de aanbieders hierover afspraken met elkaar vast te leggen. Wij zien dat niet iedere
organisatie dezelfde expertise in huis heeft en dat door samen te werken er kwalitatief goede
Inwonersondersteuning geleverd wordt aan onze inwoners. Om dit te borgen eisen we onder
andere van onze hoofdaannemers dat zij werken met één of meerdere onderaannemers. Nemen
we mee in de beoordeling hoe de expertise van verschillende doelgroepen en leefgebieden is
geborgd. En beoordelen we de inbedding in de lokale en sociale infrastructuur. Wij hebben uw
zorgen gehoord, bij de subsidieregeling leest u straks hoe wij dit hebben uitgewerkt.
Ter informatie: Eén organisaties kan een aanbod doen als hoofdaannemer voor maximaal drie
stadsdelen.
Kenmerkend voor een tendersubsidie/ aanbestedingsprocedure is dat het gaat om een
rangschikking van de aanvragen(inschrijvingen) op basis van een (onderlinge) vergelijking op één
en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De beoordeling van de aanvragen leidt tot
een rangschikking waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in
aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking
verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Het is kenmerkend voor een tenderprocedure dat er
verschuivingen kunnen optreden.

Momenteel biedt Stimenz naast het aanbod in de stadsdelen ook nog een groot pakket aan
inwonersondersteuning op stedelijk niveau. Als Stimenz in de nieuwe situatie hoofdaannemer zal
worden in een stadsdeel, kan zij dit aanbod meenemen in het nieuwe totaal aanbod voor het
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betreffende stadsdeel. Wanneer Stimenz in één of meerdere stadsdelen geen hoofdaannemer wordt,
maakt zij zich zorgen over het voortbestaan van het aanbod van diverse projecten in de betreffende
stadsdelen. Een project als Opstap heeft al jaren geïnvesteerd in bekendheid en netwerk in de
diverse wijken. En ook de stedelijke inzet van sociaal raadslieden en het brede pakket aan
groepswerk dat Stimenz (veelal in samenwerking met partners) aanbiedt, vallen hieronder. Over
SMW VO leest Stimenz dat de gemeente onderzoekt of deze subsidie verstrekt kan worden in de
vorm van een begrotingssubsidie. Stimenz kan zich daar goed in vinden en wij zouden dit tevens
willen adviseren voor SMW BO.

Antwoord Schoolmaatschappelijk werk VO en BO
Wij nemen uw advies over en gaan Schoolmaatschappelijkwerk VO en BO per 2021 verstrekken als
begrotingssubsidie. Hierover gaan we in gesprek met de schoolbesturen

Stimenz wil de gemeente vragen om de overige stedelijke projecten te waarborgen in de
subsidieregeling, bijvoorbeeld door bepaald aanbod per stadsdeel verplicht te stellen of te
onderzoeken of specifieke projecten mogelijk ondergebracht kunnen worden in een
begrotingssubsidie.
Voor Stimenz wordt uit de nota niet duidelijk of de budgetten voor stedelijke inwonersondersteuning
overgeheveld gaan worden naar de stadsdelen of dat deze budgetten worden geschrapt? Graag zou
Stimenz inzichtelijk krijgen hoe de budgetten voor stedelijke inwonersondersteuning in de
nieuwe situatie worden verdeeld.

Antwoord Stedelijke Inwonersondersteuning
Bij de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen publiceren we ook een overzicht van de huidige
Stedelijke Inwonersondersteuning en de bekostiging van deze activiteiten en budgetten per 2021.

In paragraaf 7.D5 van de Nota wordt gesproken over de subsidieplafonds per stadsdeel. Hier worden
enkele factoren genoemd die meewegen bij het bepalen van het budget. Stimenz wil de gemeente
adviseren om hierbij ook te kijken naar het huidige aantal hulpvragen per stadsdeel. Een suggestie
zou kunnen zijn om de wijkanalyses leidend te laten zijn in het vaststellen van de
subsidieplafonds per stadsdeel.

Antwoord aantal hulpvragen per stadsdeel
We zien geen reden om af te wijken van de in de nota voorgestelde manier om te komen tot de
hoogte van de subsidieplafonds per stadsdeel. We zien dit al als een kwantitatieve objectieve
stadsdeelanalyse en zien daarom geen reden om de berekeningsgrondslagen te wijzigen. Daar
komt bij dat op dit moment de hulpvragen aan Inwonersondersteuners niet in alle stadsdelen op
een zelfde wijze worden geregistreerd, waardoor we deze informatie niet kunnen gebruiken.

In de Nota wordt voorgesteld om de outcome van individuele ondersteuning te meten via
doelrealisatie, uitval en tevredenheid. Dit onderschrijft Stimenz als een goed idee. Stimenz ziet er ook
meerwaarde van in om in de verdere verantwoordingen steeds meer te kijken naar outcome, zoals
het voorkomen van zwaardere zorg. Het formuleren en meten van outcomes binnen het welzijnswerk
is echter niet eenvoudig en het vinden van een juiste systematiek zal de nodige tijd in beslag nemen.
Stimenz adviseert om de het formuleren van de resultaten en outcomes in samenspraak
tussen de aanbieders te laten plaatsvinden.
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Antwoord aantal hulpvragen per stadsdeel
Eens

In de nota wordt gesproken over reële maximumtarieven die de gemeente wil gaan vaststellen in
samenwerking met een onafhankelijk bureau. Stimenz wil de gemeente hierbij adviseren om ook
te kijken naar het uurtarief in de benchmark 2018 van Sociaal Werk Nederland. Er is tevens
afgesproken dat er een gesprek wordt gepland tussen het bureau dat de tarieven opstelt en Stimenz,
om tot daadwerkelijk reëele tarieven te komen.

Antwoord reële tarieven
Wij zijn voornemens om u in december te raadplegen over de te hanteren maximale tarieven.

In de CAO Sociaal Werk 2017-2019 (artikel 7.8) staat het volgende vermeld:
De werknemer die met dreigend ontslag wordt geconfronteerd wegens een vermindering of
beëindiging van de werkzaamheden als gevolg van het niet langer door de werkgever uitvoeren
van een eerder door de overheid gegunde opdracht, doordat deze opdracht na een procedure
van aanbesteding aan een andere opdrachtnemer is gegund, heeft bij gebleken geschiktheid
recht op een dienstverband bij de andere, nieuwe opdrachtnemer.
Wij adviseren de gemeente om deze consequentie van veranderend hoofdaannemerschap
mee te nemen in de kadernota. In de subsidie tender raden wij aan om op te nemen dat een
hoofdaannemer volgens de CAO verplicht wordt om uitvoerend personeel over te nemen.
Tevens wordt er nergens in de kadernota gesproken over eventuele frictiekosten welke het gevolg
zijn van de gunning, hetgeen wel gevolgen heeft voor zowel de begroting van de algemene
voorzieningen alsook voor de organisaties die niet of minder gegund krijgen. Zowel in de kadernota
als in de tender zien wij dit graag verder uitgewerkt.

Antwoord Overname personeel
De subsidieverleningen, gebaseerd op de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Wmo en
Jeugd 2018 (hierna subsidieregeling), zijn eerst voor één kalenderjaar verleend. Vervolgens zijn de
subsidieverleningen met twee keer een kalenderjaar verlengd t/m eind 2020.
Bij het beëindigen of het verminderen van subsidie moet de gemeente een redelijke termijn
hanteren. Dit uitgangspunt geldt alleen wanneer de huidige lopende subsidieverlening voortgezet
zal worden. Gerechtvaardigd vertrouwen op een dergelijke voortzetting is alleen aan de orde
wanneer de subsidie naar haar aard van onbepaalde duur zou zijn.
Dit is bij de subsidiëring op grond van de bovengenoemde subsidieregeling niet het geval. Het is
steeds voldoende duidelijk geweest dat de subsidie voor een bepaalde duur wordt verleend en dat
de subsidierelatie op 31 december 2020 eindigt. De beëindiging heeft betrekking op de
implementatie van doorontwikkeld beleid (de kadernota) en op basis hiervan een nieuwe
aanbieders van algemene voorzieningen op grond van een gewijzigde subsidieregeling te
selecteren.
De huidige subsidiepartners zijn met de subsidieverleningen en tijdens accountgesprekken en bij
beschikking gewezen op het feit dat voor subsidies vanaf 2021 een nieuwe tender uitgeschreven
wordt. Ook is sinds 2017 het gesprek gevoerd met partners over het voornemen van de gemeente
te gaan werken met hoofdaannemers. Partijen hebben derhalve een redelijke termijn gehad om
hierop te anticiperen.

Stimenz wil benadrukken dat de periode die de betreffende hoofdaannemers na gunning hebben om
hun werkzaamheden in te richten en zaken juridisch en administratief af te dichten, zeer beperkt is.
Dit zal veel tijd gaan kosten, zeker gezien bovenstaande, maar ook gezien de
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samenwerkingscontracten die nog opgestelde moeten worden. Stimenz ziet graag dat de gunning
eerder bekend wordt gemaakt. De termijnen van opstellen aanbieding en beoordeling door de
gemeente lopen behoorlijk uiteen aangezien wordt voorzien in een periode van 3 maanden voor de
aanbieding en 5 maanden voor de beoordeling en gunning. Stimenz wil de gemeente dus dringend
adviseren om het moment van gunning te vervroegen. Tevens adviseert Stimenz de gemeente
om standaard samenwerkingscontracten aan te bieden, zodat na gunning de hoofdaannemer
snel en efficiënt over kan gaan tot samenwerkingsafspraken en implementatie.

Antwoord Gunning
Maandag 3 februari 2020 Publicatie Subsidieregeling Algemene voorzieningen
Vrijdag 1 mei 2020 moeten de subsidieaanvragen binnen zijn (12 weken)
Uiterlijk maandag 3 augustus 2020 gunning

Stimenz adviseert de gemeente Apeldoorn om minimaal de volgende drempelcriteria voor de
hoofdaannemer op te nemen in de subsidietender:
-

Aantoonbare ervaring met de uitvoering van inwonersondersteuning van gelijke zwaarte.
Aantoonbaar relevant lokaal netwerk in Apeldoorn.
Beschikking hebben over gekwalificeerd personeel.
Beschikken over aantoonbaar voldoende ondersteuning en management (kwalitatief en
kwantitatief) om het hoofdaannemerschap organisatorisch vorm te geven en uit te voeren.
Beschikken over voldoende beheerscapaciteit van een dergelijk financieel budget met
betrekking tot het hoofdaannemerschap.
Zodanig eigen vermogen hebben, dat de continuïteit gewaarborgd kan worden in het
betreffende stadsdeel, dus inclusief de activiteiten van de onderaannemers.

Antwoord Drempelcriteria hoofdaannemer
Dank voor uw advies. Wij zullen uw advies bespreken en betrekken bij het opstellen van de
subsidieregeling Algemene voorzieningen.

Ontmoetingsplekken
In de nota wordt genoemd dat verkend wordt of enkele Basisontmoetingsplekken verplaatst zouden
kunnen worden naar gemeentelijke panden. Stimenz wil hierbij meegeven dat door een
verhuizing opgebouwde netwerken en structuren het te verduren zullen krijgen en mogelijk
(deels) opnieuw moeten worden opgebouwd. Als dat niet goed lukt verliezen inwoners een
vertrouwde basis, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe (individuele) problematiek en meer
zorgconsumptie. Daarnaast zullen de verhuizingen zelf veel energie en geld kosten.

Antwoord Verhuizen Basisontmoetingsplek
Dank voor uw advies. Wij zijn ons bewust van de consequenties en de tijdelijke investeringskosten

Satellietlocaties zijn niet langer toegestaan in de nieuwe Kadernota maar Stimenz adviseert om de
sociale waarde van ontmoetingspunten en satellietlocaties te analyseren en op basis hiervan
te komen tot een (sociale-) kosten/baten analyse van het verplaatsen van ontmoetingspunten.
Wat is nodig voor de inwoners en welke ontmoetingspunten dragen bij aan het voorkomen van
geïndiceerde zorg? Stimenz wil hier graag in meedenken.
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Antwoord satellietlocaties
We zijn het met u eens dat sommige locaties met name voor jongeren een meerwaarde hebben.
We stellen dan ook voor om een aantal waardevolle jeugdhonkenlocaties te gaan borgen met een
begrotingssubsidie voor de locatie, onder de voorwaarde dat de hoofdaannemer
Inwonersondersteuning hier een jeugdhonk kan organiseren. Deze locaties zijn:
• Twilight (onderdeel Buurthuis Maasstraat)
• The Corner (in het Bolwerk)
De volgende partij gaat een begrotingssubsidie voor zowel de locatie als de jongerenwerker(s)
• Don Bosco de Maten: Met hen gaan we het verplaatsen van het Jeugdhonk naar De Stolp
onderzoeken.

De gemeente spreekt in de Nota over het combineren van jeugd en Wmo binnen één
ontmoetingsplek. Veelal is dat in de huidige situatie niet het geval, omdat de verschillende
doelgroepen verschillende behoeften hebben en van daaruit ieder op een eigen, passende plek
komen. Met het samenvoegen van de verschillende doelgroepen, bestaat het risico dat de nieuwe,
gecombineerde plek niet meer passend is voor één van beide groepen.

Antwoord Basisontmoetingsplekken Wmo en Jeugd
Als voorwaarde voor een gecombineerde Wmo Jeugd Basisontmoetingsplek geldt dat er minimaal
één aparte ruimte moet worden ingericht voor jeugdigen die aansluit op hun behoeften. Hiermee
borgen we dat de drempel voor jeugdigen om naar een ontmoetingsplek toe te gaan laag blijft. Het
is aan de aanbieders welke locatie zij hiervoor het meest geschikt achten.
Daarnaast geven we aanbieders in de nieuwe subsidieregeling de mogelijkheid om activiteiten
voor jeugdigen te organiseren op andere locaties dan de gecombineerde Wmo en Jeugd
Basisontmoetingsplekken.

Verder wordt in de Nota benoemd dat waar combinaties van CMO’s en Basisontmoetingsplekken niet
te realiseren zijn, het voorstel is om onderscheid te maken tussen individueel en groepsgewijs
aanbod. Stimenz zou echter willen adviseren om individueel en collectief aanbod niet te strikt
te scheiden, omdat uit ervaring juist is gebleken dat inwoners met een hulpvraag
gemakkelijker naar individueel aanbod te verwijzen zijn, als dit op een herkenbare plek,
dichtbij aangeboden wordt. Bijvoorbeeld, de SR4 medewerker die op dezelfde locatie zit als waar
de koffieochtend plaatsvindt.

4Sociaal

raadslieden
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Antwoord Individueel en collectief aanbod
Het belangrijkste is dat professionals gebruikmaken van de best passende locatie voor een
activiteit en dat de activiteiten in een stadsdeel op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent concreet dat
zowel individuele ondersteuning als collectieve ondersteuning op een Samen055-locatie en een
Basisontmoetingsplek kan plaatsvinden. We stellen daarom voor de volgende alinea uit de nota te
verwijderen Nota Algemene voorzieningen paragraaf 4.A2 “Waar combinaties van Samen055 en
Basisontmoetingsplekken niet te realiseren zijn, is het voorstel om een onderscheid te maken
tussen individuele ondersteuning en groepsgewijze ondersteuning. Eén op één afspraak vinden
doorgaans plaats op Samen055-locaties, groepsaanbod organiseren we zo veel mogelijk op de
Basisontmoetingsplekken. Voor de Basisontmoetingsplekken zou dit bijvoorbeeld kunnen
betekenen dat we de spreekuren stoppen/ minderen en zo veel als mogelijk verplaatsen naar de
Samen055-locaties.”

Middels deze brief heeft Stimenz haar visie en advies gegeven op de belangrijkste elementen uit de
Kadernota Algemene Voorzieningen 2021- 2024. Wij waarderen het dat Stimenz betrokken is bij de
verdere invulling van de algemene voorzieningen in de verschillende overleggen, specifiek met
betrekking tot de inwonersondersteuning en ontmoetingspunten. Mochten er vragen zijn naar
aanleiding van deze reactie, dan kan u contact opnemen met Erwin Vroom of Greet Bouman.
Met vriendelijke groet,

Greet Bouman,
Directeur / bestuurder
Stimenz
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3.9 Omnizorg

Antwoord Aanbod Korak
U geeft aan dat het huidige aanbod op de Basisontmoetingsplekken niet aansluit bij uw doelgroep;
mensen met psychiatrische beperkingen. U stelt voor dat Korak mogelijk een rol zou kunnen
spelen bij het ontwikkelen van een laagdrempelig en gewoon aanbod op de
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Basisontmoetingsplekken. Het is straks aan de hoofdaannemers om hier handen en voeten aan te
geven.
Daarnaast hebben we in Apeldoorn specifieke inloopplekken voor de Maatschappelijke Opvang
Doelgroep; Menorah en Citypastoraat De Herberg.
We willen u er op wijzen dat Korak geen ontmoetingsplek. Het is een plek waar je kunt deelnemen
aan herstelactiviteiten. Iedereen die aan deze activiteiten wil deelnemen is welkom bij Korak. De
doelgroep is ruim geformuleerd: Iedereen met ontwrichting in zijn leven.

Antwoord Apeldoorn werkt mee
Dit aanbod nemen we graag aan.
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DE AANPASSINGEN VAN DE NOTA OP EEN RIJ

Een aantal reacties en adviezen leiden tot het voorstel om de vrijgegeven nota Algemene
Voorzieningen voor inspraak aan te passen, te nuanceren of aan te vullen. Hierna leest u welke
wijzigingen zijn aangebracht.
•

•

•

•

•

•

•

•

Redactioneel
Conform collegebesluit september 2019 (nr. 2019-074920-w2) is de concept nota Algemene
voorzieningen redactioneel gewijzigd.
Besluiten op een rij
Per beslispunt is helderder aangegeven of dit besluit ook een besluit vraagt van de raad of
dat dit punt ter informatie of consultatie aan de raad is aangeboden.
Geen Wmo eigen bijdrage voor ‘Apeldoorn Werkt mee’ arrangementen
Het onderzoek naar het wel of niet in rekening brengen van een Wmo eigenbijdrage is
afgerond. Het beslispunt C2.d. is gewijzigd van onderzoeken naar daadwerkelijk besluiten
om geen Wmo eigen bijdrage op te leggen.
Combinatiefunctionaris
In de nota die is vrijgegeven voor inspraak stond dat we de ambitie hebben om
combinatiefunctionaris te verbinden aan de Basisontmoetingsplekken. Inmiddels is deze
ambitie gerealiseerd. Beslispunt C6.b is hierop aangepast.
Voorkeurslocaties Basisontmoetingsplekken
D3A. a. Locaties voor Basisontmoetingsplekken aanwijzen als voorkeurslocatie. De oude
Bijlage 2 is vervangen door informatie over hoe wij concreet in de regeling om zullen gaan
met voorkeurslocaties.
Uitwerking Basisontmoetingsplekken Wmo en Jeugd en Jeugdhonken
Beslispunt D3A. b. is verder uitgewerkt in Bijlage 2. De oude Bijlage 2 is vervangen door
informatie over hoe wij concreet in de regeling omgaan met het samenvoegen van Wmo en
Jeugd Basisontmoetingsplekken. Ook geven we aan hoe we met deze ambitie in de tijd
omgaan.
Verbinding nota Algemene voorzieningen met MPB
Bijlage 11 is aan de nota toegevoegd. In deze bijlag staat uitgewerkt hoe de nota Algemene
voorzieningen zich vertaalt naar MPB Doelstellingen, prestaties en indicatoren.
Aanbod Samen055 en Basisontmoetingsplekken
In de nota die is vrijgegeven voor inspraak stond dat we nastreven dat individuele
ondersteuning doorgaans plaatsvindt op Samen055-locaties en groepsgewijze ondersteuning
zo veel mogelijk op Basisontmoetingsplekken. Deze alinea is verwijderd. Het belangrijkste is
dat professionals gebruikmaken van de best passende locatie en dat het aanbod op elkaar is
afgestemd.
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