Subsidie opstartkosten “De Aanloop”.

Motie: Ingediend door de fractie van de PvdA en CDA
Raadsvergadering d.d. 9 juli 2019
Agendapunt: Perspectievennota 2019

De raad van de gemeente Tynaarlo
In vergadering bijeen op 9 juli 2019
Constaterende dat:
 op 30 augustus “De Aanloop” in Nieuw Laarhof in Zuidlaren wordt geopend,
 De Aanloop een zogenaamde voorliggende (voor de WMO/WLZ) voorziening is,
 de gemeente Tynaarlo op het vlak van zorg en welzijn dringend behoefte heeft aan
preventief aanbod,
 De Aanloop tot stand is gekomen uit een initiatief van het Sociaal Team van Zuidlaren, het
team van de dagopvang De Horst en het bestuur van de bewonersvereniging Nieuw
Laarhof,
 in de uitvoering de verantwoordelijkheid voor de gebouw gebonden voorzieningen bij
Nieuw Laarhof ligt, de verantwoordelijkheid en uitvoering van de professionele begeleiding
van de organisatie en de vrijwilligers en stagiaires bij “De Horst” ligt, terwijl de intermediaire
functie naar de doelgroep bij het Sociaal Team Zuidlaren ligt. De Bewonersvereniging richt
zich op het herkennen hanteren van het grensgebied tussen begeleiding/ondersteuning en
zorg,
 het college voor de verdere duur van dit jaar een subsidie heeft toegekend.
Overwegende dat:
 de inwoners van Zuidlaren steeds ouder worden en er steeds meer ouderen zijn,
 om allerhande redenen, zoals verlies van de partner, andere naasten en het ontstaan van
kwalen die zichtbaarder worden naarmate het beleid van" langer zelfstandig thuis wonen”
langer duurt, sociaal isolement gemakkelijk ontstaat,
 vereenzaming een ernstige bedreiging voor gezondheid en welbevinden vormt en zo de
duur van een zelfstandig bestaan verkort,
 ontmoeting, bezigheid en oordeelkundige begeleiding er aan bijdragen dat ouderen langer
in hun eigen, vertrouwde sociale omgeving kunnen blijven wonen,
 een opstart subsidie de initiatiefnemers de gelegenheid geeft om het bestaansrecht van
deze voorziening te bewijzen en zo mogelijk aansluiting te vinden bij rijksbeleid dat voor
deze doelgroep sterk in ontwikkeling is en bekostiging uit andere bron.

Verzoekt het college:
 in de begroting voor 2020 tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie op te nemen ad € 27.225
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de PvdA,
Koos Dijkstra en Anneke Lubbers

