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Samenvatting
Jaarlijks verblijven enkele inwoners uit Beuningen in het Bijna-Thuis-Huis Druten/Maas en Waal. Gemeente
Beuningen verstrekt sinds 2015 een subsidie voor hulp bij het huishouden die in het Bijna-Thuis-Huis verleend
wordt aan inwoners uit Beuningen. Voorgesteld wordt om een subsidieregeling vast te stellen die handvatten
geeft voor de beoordeling van deze subsidieaanvragen. Omdat inmiddels al een subsidieverzoek is ontvangen,
wordt voorgesteld een subsidie voor 2020 te verstrekken.

Besluit om
1. De Subsidieregeling hulp bij het huishouden in het Bijna-Thuis-Huis vast te stellen;
2. Onder het voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad aan Het Bijna-Thuis-Huis
Druten/Maas en Waal een subsidie voor 0 0 toe te kennen ten hoogte van € .
, ;
3. De Subsidieregeling hulp bij het huishouden in het Bijna-Thuis-Huis in werking te laten treden op de dag na
bekendmaking.

Inleiding
Terminaal zieke inwoners uit Beuningen kunnen in het Bijna-Thuis-Huis (hierna: BTH) te Druten verblijven
om daar waardig te kunnen sterven. Sinds 2015 verstrekt gemeente Beuningen een subsidie, omdat in het
hospice huishoudelijke hulp verstrekt wordt aan inwoners uit Beuningen die dus onder verantwoordelijkheid
van het college van Beuningen vallen. Met deze subsidie organiseert het BTH de huishoudelijke hulp. Om
aanvragen voor deze subsidie te beoordelen, is het wenselijk om een subsidieregeling vast te stellen. Daarom
wordt voorgesteld de subsidieregeling hulp bij het huishouden in het Bijna-Thuis-Huis vast te stellen. Deze
regeling beschrijft het doel van deze subsidie en geeft de kaders weer.
Beoogd effect
Door het verstrekken van een subsidie kunnen inwoners gebruikmaken van het hospice en door de
subsidieregeling is een beoordelingskader beschikbaar.
Argumenten

1.1 Dit maakt subsidiering van het BTH mogelijk
Door het vaststellen van de subsidieregeling is subsidie aan het BTH mogelijk, zodat inwoners uit
Beuningen in het BTH kunnen verblijven om daar te kunnen sterven.

1.2 Dit is in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening gemeente Beuningen 2019
In de Algemene subsidieverordening Beuningen 2019 heeft de gemeenteraad aan het college de

bevoegdheid gegeven om een subsidieregeling vast te stellen. Met de subsidieregeling heeft een subsidie
voor het Bijna-Thuis-Huis een duidelijke grondslag in een formele regeling, wat bij de vorige subsidies
niet het geval was.

1.3 Dit is een administratief eenvoudige oplossing
Door het verstrekken van een subsidie verloopt het administratieve proces eenvoudiger. Het is namelijk
niet meer nodig dat op individueel niveau een beschikking door de gemeente gemaakt wordt.

2.1 Het BTH heeft een subsidieverzoek voor 2020 ingediend
Op 28 mei 2019 heeft het BTH een subsidieverzoek ingediend om hulp bij het huishouden te kunnen
leveren in het hospice.

2.2 Deze bijdrage is gelijk aan het toegekende bedrag voor 2019
In 2019 is hetzelfde bedrag toegekend.
Kanttekeningen

2.1 Het aantal cliënten dat in het BTH verblijft, stijgt
In 2018 steeg het aantal cliënten dat in het BTH opgenomen werd. Het betreft hier niet alleen inwoners
uit Beuningen, want ook mensen van buiten de regio worden opgenomen in het BTH. Deze stijging in het
totaal aantal gebruikers heeft vooralsnog geen gevolgen voor Beuningen, omdat de subsidiebijdrage van
Beuningen niet gebaseerd is op het aantal Beuningse inwoners dat in het BTH opgenomen wordt.
Beuningen neemt namelijk een deel van de totale kosten voor haar rekening en dat aandeel is
onafhankelijk van het aantal Beuningse inwoners dat in het BTH opgenomen wordt.
Financiën
Dekking voor deze kosten wordt gevonden in het budget voor hulp bij het huishouden. Het argument
daarvoor is dat het gaat om het leveren van hulp bij het huishouden ten behoeve van inwoners uit Beuningen.
Tijdspad
De toegekende subsidie heeft betrekking op het jaar 2020 en de subsidieregeling wordt voor het eerst
toegepast met het oog op 2020.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
Via een beschikking wordt het BTH geïnformeerd over uw besluit.
Evaluatie
Uit het jaarverslag blijkt hoeveel inwoners uit Beuningen in het BTH opgenomen zijn.
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