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Ondersteuning 
Thema ledereen doet mee - maatschappelijke participatie 
Doel van het beleid 4.1. Financiële ondersteuning (kostenplaats: 665822 en 662600) in 2017 C 15.980 en C 17.000 
Subsidieplafond 2018 ë 16.252 (665822.) en ë 17.289 (662600) = ë 33.541 
Subsidieplafond 2019 ë 16.582 (665822.) en ë 17.583 (662600) = ë 34.165 
Subdoel » Uitvoeren van een aanbod gericht op financiële zelfredzaamheid 

Organisatie Doelstelling Activiteiten Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Koppel/SWOE Formulierenteam 
-Vergroten van de financiële zelfredzaamheid 

-Activiteiten om de 
onderbenutting van 
voorzieningen tegen te 
gaan 
-Zo nodig helpen met 
ordenen van de 
financiële administratie 
en het invullen van 
formulieren 
-Signaleren complexe 
problemen voor MDT 

ë 33.277 ë 33.643,-

Toelichting op de subsidieverstrekking aan Koppel/SWOE 
-De subsidie wordt deels gedekt vanuit kostenplaats 667604. De rest van het bedrag, ongeveer ë 17.000,-, komt van de kostenplaats 662600 "Verstrekking 
directe levensbehoeften/bijzondere bijstand. 
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Ondersteuning 
Thema ledereen doet mee 
Doel van het beleid Inwoners doen mee in de samenleving, met name doorwerk en vrijwilligerswerk (666404 en 665801) 
Subsidieplafond 2018 6 83.359 (C 81.966 in 2017 + 6 7.037,- (Artikel 1) * budget voor inburgering statushouders 
Subsidieplafond 2019 C 84.766 * C 7.157 (Artikel 1) * budget voor inburgering statushouders 
Subdoel » Begeleiden bij inburgering 

» Voorkomen van discriminatie 

Organisatie Doelstelling Activiteiten Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Vluchtelingenwerk Het zelfstandig functioneren van statushouders 
bevorderen door praktisch gerichte 
maatschappelijke begeleiding en het geven van 
advies en informatie 

Het aanbieden van een 
adequaat aanbod gericht op 
volwaardige participatie 

C 54.768,- n.b. wordt jaarlijks 
aangevraagd 

Art 1 Noord oost 
Gelderland 

Uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-
discriminatievoorziening 

Bieden van onafhankelijke 
bijstand door: 
-Ondersteuning bieden aan 
melders bij klachten 
-Informatie en advies 
verstrekken over mogelijk te 
ondernemen stappen 
-Bijstand te verlenen bij de te 
ondernemen stappen 
Vooronderzoek en onderzoek 
in te stellen 
-Te bemiddelen tussen klager 
en beklaagde 
registreren van de 
discriminatiemeldingen. 

C 7.495,- *(nb iets 
hoger dan 
subsidieplafond, 
nog aanpassen) 

n.b. wordt jaarlijks 
aangevraagd 

Koppel/SWOE 
Projectsubsidie 

Project huismeester kamerbewoners 
-Het stimuleren van de bewoners van twee 
panden in Epe tot goed gebruik van het 

-Opstellen van huisregels en 
samenlevingsovereenkomsten 
-Gebouwen, terreinen en 
inventaris onderhouden 

6 6.375,- 6 6.445,-



gehuurde door het opstellen van huisregels en 
samenlevingsafspraken en het samen 
verrichten van reparaties aan inventaris, pand 
en terrein 
-Het aanspraakpunt zijn voor bewoners en 
omwonenden 

-Toezicht op gebouw, 
inventaris en directe 
omgeving: 
-Contacten met bewoners en 
omwonenden onderhouden 

*Art 1 ontvangt een subsidie die wat hoger is dan het subsidieplafonds. Art 1 werkt met bedragen per inwoner, die voor de hele regio gelijk zijn. De gemeente 
Epe kan hier niet van afwijken. 
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Ondersteuning 
Thema 5. Goede zorg en ondersteuning 
Doel van het beleid Ondersteuning van mantelzorgers, door ondersteuning vrijwilligersorganisaties hulpdiensten kostenplaats 665816) 
Subsidieplafond 2018 C 6.429,-
Subdoelen » Voorzieningen voor ouderen en mensen met beperking 

« Faciliteren van activiteiten waardoor maatschappelijk verkeer mogelijk is voor ouderen en mensen met een beperking. 

Organisatie Activiteiten Toegekende subsidie 2018 
De Kruimelschaar Epe Hulpdiensten en lotgenoten ê 3.675,-
Vrijwillige Hulpdiensten Vaassen Hulpdiensten C 2.735,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt 
verstrekt dan wordt aangevraagd. 
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Ondersteuning 
Thema 4. Goede zorg en ondersteuning 
Doel van het beleid 4.1 Mensen blijven zelfstandig/ thuis wonen, op een veilige en sociaal verantwoorde manier (kostenplaats 667604, 

665822 (SWOE), 612100 ( Slachtofferhulp) en 665800 (Vérian, maatschappelijk werk) + 666100 (Netwerk Dementie) 
Subsidieplafond 2018 6 31.731 (665822 mantelzorg SWOE) 4 6 9.171 (Slachtofferhulp) 4 6 2.340 (Viattence) * 6 311.229 (Verian) * 6 15.000 

(incidenteel Vérian) 4 6 28.000 (Netwerk Dementie) 
Subsidieplafond 2019 6 32.271 (665822 mantelzorg SWOE) 4- 6 9.327 (Slachtofferhulp) 4 6 2.380 (Viattence) 4 6 316.520 (Verian) 4 6 15.000 

(incidenteel Vérian) 4 c 28.336 (Netwerk Dementie) 
Subdoelen » Voorzieningen treffen voor ouderen en mensen met een beperking om hun mobiliteit te behouden of vergroten 

« Voorzieningen zijn toegankelijk waardoor deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk is 
» Faciliteren van een aanbod aan activiteiten 

Organisatie Doel Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Koppel/SWOE Thuis wonen nu (dit was tot 2017 het product 
preventief huisbezoek) 
Signaleren van sociale problematiek en het 
doorverwijzen en bemiddelen naar hulp of diensten 
op de terreinen wonen, welzijn, veiligheid en zorg 

-Preventieve huisbezoeken 
aan inwoners 654 
-Minimaal 50 bezoeken per 
jaar 
-Versterken van informeel 
en formeel netwerk van 
senioren 
-signaleren van knelpunten 
en helpen bij vinden van 
hulp/ diensten of 
ondersteuning 

6 11.437,- 6 11.563,-

Koppel/SWOE Cliëntondersteuninq 
Bieden van onafhankelijk ondersteuning met 
informatie, advies die bijdraagt aan het versterken 
van de zelfredzaamheid en participatie. Met name 
voor senioren, mantelzorgers en voor een bredere 
doelgroep van inwoners die zelf niet in staat zijn om 
gebruik te maken van voorzieningen. 

-Mensen voorzien van 
informatie advies en 
ondersteuning zodat 
mensen beter zelfstandig 
kunnen functioneren; 
-Helpen met het versterken 
van de netwerken van de 
cliënt; 
-Ondersteuning bij gesprek 
met gemeenten, bij 
aanvragen 
-16 uur per week, 65 

6 50.621,- 6 51.178,-
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cliënten, 500 cliënt-
contacten, 120 
huisbezoeken en 
gemiddeld 5 gesprekken 
per cliënt 

Koppel/SWOE Steunpunt mantelzorq 
Bieden van onafhankelijke ondersteuning met 
informatie en advies die bijdraagt aan het 
versterken van de zelfredzaamheid. Met name voor 
ouderen en senioren. 
-Het zorgaanbod inzichtelijk maken. 
-Het organiseren van een aanbod van 
ondersteuning en voorlichtingsactiviteiten/ 
lotgenotencontacten voor mantelzorg 
-Administratie en uitvoering t.b.v. het mantelzorg-
compliment. 
-Ondersteunen van jonge mantelzorgers: verwijzen, 
ontspanning en lotgenotencontact 

-40 mantelzorgers, 320 
cliëntencontacten, waarvan 
80 huisbezoeken, 
beantwoorden van vragen 
via telefoon/ mail en 2x per 
jaar een nieuwsbrief 
-mantelzorgwaardering 
vetrekken aan de 
mantelzorgers (1 x per jaar) 
-organiseren van de dag 
van de mantelzorger (1 x 
per jaar) 
-ontmoetingsochtenden (11 
x per jaar) 
-voorlichting over thema (2 
x per jaar) 
-activiteit voor jonge 
mantelzorgers (12 x per 
jaar) 

6 53.648,- 6 54.238,-

Koppel/SWOE Juridische advisering en ondersteuning 
-Vrijwilligers geven advies en informatie op het 
gebied van arbeid, buren, wonen, invullen van 
formulieren (verbinding formulierenteam) en 
betrekken eventueel hulpverlening (wetswinkel) 
-professionals geven 2 x per maand juridisch 
advies en informatie op sociaal juridische 
onderwerpen (o.a. arbeidsrecht en huurrecht) 

-advies en informatie 
gedurende 40 weken, 60 
bezoekers per jaar 
-2 x per per maand 
professionele advies 

6 5.854,- 6 5.918,-

Koppel/SWOE 
projectsubsidie 

Thuis wonen later 
Door huisbezoeken van vrijwilligers inwoners (met 
name 5Ö+) aanmoedigen tot woningaanpassingen, 
waarbij o.a. aandacht is voor veiligheid en domotica 

-toeleiding naar het project 
thuis wonen later (door 
directe aanschrijving en via 
buren, kinderen, 
organisaties en 
verenigingen) 
-inzetten Gelderse huistest 

6 25.000,- 6 25.275,-



28 

-presentaties en 
informatiemarkten 
-toeleiding naar o.a. 
klussendiensten 

Koppel/SWOE 
projectsubsidie 

Wooncoach 
Het bevorderen van verhuizingen door senioren 
naar een woning waarin zij langer zelfstandig 
kunnen wonen. 

-senioren die opzien tegen 
een verhuizing of die 
ondersteuning kunnen 
gebruiken coachen 
-het is voor senioren 
waarvan wordt ingeschat 
dat zij bij een meer 
passende huisvesting 
langer zelfstandig kunnen 
wonen 

6 10.000,-

St. Slachtofferhulp - Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners 
uit gemeente Epe die slachtoffer zijn 
geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of 
calamiteit. Slachtofferhulp geeft invulling aan de 
'Richtlijn 2012/29/EU' waarin de minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten zijn geformuleerd. 

Slachtofferhulp Nederland 
biedt gestructureerde 
opvang en begeleiding: 
-Praktische ondersteuning 
bij contacten met instanties 
en verzekeraars; 
-Juridisch: informeren en 
adviseren over het 
strafproces en begeleiding 
tijdens en na de zitting. 
-Emotionele ondersteuning 
en psychosociale bijstand 
in acute situaties. 
-Ondersteunen gemeenten 
bij de communicatie met 
getroffenen. 

C 8.447,- n.b. wordt jaarlijks 
aangevraagd 

Viattence - De Speulbrink Vergroten en behouden van zelfstandigheid, 
participatie en sociale contacten. 
Het versterken van sociale vaardigheden, mobiliteit 
en gevoel van eigenwaarde. 
Activiteiten (recreatief, kleinschalige 
groepsactiviteiten en welzijnsactiviteiten) voor 
bewoners binnen de Speulbrink, maar ook zeker 
voor externe bezoekers. 

-Optredens, markten en 
welzijnsactiviteiten 
-Beweegactiviteiten i.s.m. 
de buurtsport-coaches 
-In stand houden en 
beheren van de ruimte 
(zodat mensen vanuit het 
dorp ook de ruimte en 

6 2.340,- 6 2.380,-
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Het trainen i begeleiden van vrijwilligers bij de 
activiteiten die zij ondersteunen. 

gelegenheid hebben deel te 
nemen). 

Verian Algemeen maatschappelijk werk: 
-Randvoorwaarden scheppen om betrokkenheid 
van bewoners op wijkniveau te versterken 
-Uitvoeren van preventieve zorg 
-Uitvoeren van een aanbod gericht op financiële 
zelfredzaamheid 
-Het beperken of wegnemen van sociale 
problematiek via ketenaanpak (overlast, schulden, 
slachtofferschap, sociaal isolement) 

-Deelnemen aan de 
projectgroep gebieds-
gericht werken 
-Deelnemen aan 
netwerkactiviteiten om het 
zelf organiserend vermogen 
van mensen te vergroten 
-Ondersteunen van 
inwoners bij het regelen 
van werk, inkomen, 
opvoeding, inburgering en 
sociale problematiek 
-Vérian werkt daarbij 
samen met andere 
organisaties, onder andere 
MDT-partners. 
-Deelname sociaal 
wijkteam; 
-klanttevredenheid 7-8; 
-6507o kan na afsluiting 
dossier zelf of met eigen 
netwerk soortgelijke 
problemen in vervolg 
oplossen; 
-gebruikmaken meidcode 
kindermishandeling en 
verwijsindex 

6 309.140,- 6 312.706,-

Vérian Extra algemeen maatschappelijk werk -zie de doelstellingen in het 
vak hierboven 
-zorgen dat de structurele 
wachtlijsten bij het 
algemeen maatschappelijk 
werk voorkomen worden 

6 15.000,- 6 15.000,-

Netwerk Dementie Oost 
Veluwe/ 
geheugensteunpunt 

Ketenzorg dementie: Aanbieden en ontwikkelen 
van een structureel aanbod van samenhangende 
dementiezorg, dat aansluit bij de behoeften en 
wensen van mensen met dementie en hun naasten 

-Cliëntenondersteuning 
door informatie en advies 
-Ontmoeting door 
activiteiten voor: 

6 28.000,- 6 28.336,-
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-mensen met lichte 
dementie 
-mantelzorgers van mensen 
met dementie 
Mantelzorgondersteuning 
door begeleiding, 
lotgenotencontacten en 
respijtzorg 

n.b. Bedrag Vérian extra AMW: nieuw beleid in begroting 2018-2021: C 15.000,-voor 2018 enC 15.000,-voor 2019 voor het voorkomen van wachtlijsten. 
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Ondersteuning 
Thema 8. Zorg en hulpverlening 
Doel van het beleid 8.1. Onze inwoners kunnen thuis of dicht bij huis gebruikmaken van basale zorg en ondersteuning. 
Subsidieplafond 2018 JGZ 0-4: 6 443.053,-;JGZ maatwerk: 6 32.062,-; Extra Contactmoment Adolescenten 6 20.238,- (668200/442400); JOGG 

6 36.000 (671200/442400) 
Subsidieplafond 2019 JGZ 0-4: 6 450.585,-; JGZ maatwerk: 6 32.607,-; Extra Contactmoment Adolescenten 6 20.582,- (668200/442400); JOGG 

6 36.000,- (671200/442400^ 
» Ondersteunen van maatschappelijke problemen van volwassenen 
» Ondersteunen bij maatschappelijke problemen van kinderen-jeugd 
» Bieden van jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen 

Organisatie Doel Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Vérian - JGZ 0-4 jr. uniform Het bevorderen en beschermen van gezondheid, 
groei en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van kinderen van 0-4 jaar. 

Jeugdgezondheidszorg 
0-4 jarigen uniform 
-Basispakket: volgen 
ontwikkeling, 
signaleren, beoordelen 
of extra zorg nodig is en 
uitvoeren Rijks-
vaccinatieprogramma 
-onderdeel v. CJG Epe 

ą 442.641,-

(JGZ 0-4 jr 4 

maatwerk: totaal 
gevraagd C 473.741) 

6 447.321,-

(JGZ 0-4 jr 4 

maatwerk totaal 
gevraagd 6 478.949) 

Vérian - JGZ maatwerk Het bevorderen en beschermen van gezondheid, 
groei en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van kinderen van 0-4 jaar. 

Jeugdgezondheidszorg 
maatwerk (lokale 
invulling) 
-Opvoedings Advies 
Bureau 
-onderdeel v. CJG Epe 

6 31.100,- 6 31.628,-

GGD NOG Het bevorderen van de gezondheid van 
adolescenten op het VO 

Extra Contactmoment 
Adolescenten, o.a. 
-activiteiten voor 
ziekteverzuimpreventie 
op het RSG NOV 
-interventie ter 
verbetering van de 
psychosociale 

6 19.990,- Wordt per jaar 
aangevraagd 
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gezondheid 
Koppel/SWOE 
projectsubsidie 

Project JOGG (Jonqeren op Gezond Gewicht) 
Aansluiten bij landelijk project om een gezond 
gewicht en een gezonde leefstijl bij jongeren van 0-
19 jaar te bevorderen 

-16 uur JOGG regisseur 
die voldoet aan de 
eisen, zoals door de 
JOGG-organisatie zijn 
gesteld, inclusief 
bijkomende kosten 
-Activiteitenbudget voor 
uitvoering JOGG-
activiteiten volgens het 
JOGG Plan van Aanpak 

C 36.000,-* 6 36.000,-* 

*Beschikking is in 2017 al verzonden. Geen nieuwe beschikking maken. 


