De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 24 oktober 2017, te r
bespreking van de Begroting 2018;

Constaterend dat:
•

Inloophuis Helianthus op te rm ijn m et sluiting bedreigd w ordt, (zie bijlage)

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

Er voldoende niet-professionele zorg (vrijw illigersw erk en m antelzorg)
beschikbaar is,
Degene die hulp vraagt en degene die hulp biedt elkaar ontm oeten,
Dordtenaren zich door hun eigen omgeving en samenleving gewaardeerd
voelen als zij een ander helpen.
Er meer van dergelijke zelfhulp organisaties zijn welke aanspraak zouden
kunnen maken op een financiële bijdrage
Deze organisaties vooralsnog niet bij de gemeente bekend zijn;
Dergelijke organisaties een onbekende hoeveelheid m aatschappelijke
kosten voor de overheid besparen

Van mening zijnde dat:
•
•

Het inloophuis niet verloren mag gaan.
Het inloophuis voorziet in een behoefte bij de bezoekers waarbij
herkenning en erkenning een belangrijke rol spelen in het acceptatieproces
van hun ziekte.

Besluit:
tegem oet te komen aan het verzoek van de Stichting Inloophuis Helianthus en
deze met een bedrag van € 25.000 op basis van een subsidieaanvraag te
subsidiëren voor het ja a r 2018.

Draagt het college op:
-

z.o.z

Voor het ja a r 2018 het bedrag van € 25.000,- op basis van een
subsidieaanvraag te bekostigen uit de post onvoorzien
Voor de periode na 2018 een voorstel voor aanpassing van de verordening
Wmo m et de m ogelijkheid subsidie-aanvragen te kunnen doen voor
dergelijke zelf-hulporganisaties op basis van Algemene Voorziening op te
stellen

En gaat over to t de orde van de dag

Fractie PvdA

Fractie VSP

Bijlage amendement Helianthus open
Aan de gemeenteraad van Dordrecht, t.b.v. de algemene beschouwingen, dd. 24 en 25 oktober 2017

Toelichting
Al vanaf november 2016 is het bestuur van Inloophuis Helianthus (inloophuis voor (ex-)
kankerpatiënten en hun naasten) met de politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Dordrecht en de Drechtsteden en de verantwoordelijk wethouder/portefeuillehouder, in gesprek om
een bescheiden subsidie te verkrijgen om het Inloophuis, een burgerinitiatief pur sang, ook na 2018 te
kunnen open houden.
Deze datum heeft te maken van het wegvallen van een jaarlijkse gift van € 25.000 van de Stichting
Hans den Ouden muziek-marathon Oud Alblas aan het Inloophuis gedurende de jaren, 2015, 2016 en
2017.
Het Inloophuis heeft in de jaren van haar bestaan t.w. vanaf augustus 2015 tot heden haar
bestaansrecht ruimschoots bewezen. Het aantal bezoeken is in die tijd gegroeid van 500 bezoeken in
2015 naar 1600 bezoeken in 2016 tot inmiddels ruim 2000 bezoeken t/m september 2017 en het jaar
is nog niet ten einde.
Nut en noodzaak van het Inloophuis wordt nadrukkelijk onderschreven door de bestuurder van het
ASz in Dordrecht, mevrouw A. Sanders. Zie hiervoor en voor andere meer gedetailleerde informatie
de reeds eerder aan alle politieke partijen in Dordrecht en aan wethouder Lambrechts verzonden
informatie, dd. mei 2017.
Ondertussen staan de (landelijke)ontwikkelingen niet stil. De landelijke vereniging IPSO waarbij de 90
Inloophuizen, verspreid over heel Nederland, zijn aangesloten heeft in de Algemene
Ledenvergadering van 11 oktober 2017 medegedeeld dat de onderhandelingen met het ministerie van
VWS over een structurele subsidie voor alle Inloophuizen in het land voorspoedig verlopen. De
verwachting is dat uiterlijk 2019 overeenstemming zal zijn bereikt.
Vertegenwoordigers van het Inloophuis vragen aan de politieke partijen in Dordrecht om creatief mee
te denken over de mogelijkheden om het Inloophuis financieel te ondersteunen met ingang van 1
januari 2018 op basis van de WMO.
Met name de aanvraag voor een algemene voorziening is van toepassing conform artikel 1.1.1. van
deze wet. Zie ook de tekst van artikel 2.2.2 van deze wet: “Het college bevordert en treft de algemene
maatregelen ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligers, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het
plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid”.

