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Aan de gemeenteraad 

 

Voorgesteld Besluit 

In te stemmen met: 

 

1. Het College te verzoeken om een voorstel onafhankelijke cliëntondersteuning aan de Raad 

voor te leggen voor de periode vanaf 1-1-2017, eventueel naar het voorbeeld van de Regio 

Alkmaar en samen met lokale en regionale aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning 

(vrijwillig en professioneel) voor de verschillende doelgroepen. 

2. Dit voorstel tijdig te agenderen, zodanig dat de Raad voor 1 juli 2016 een besluit kan nemen. 

3. In een beslissing/beschikking aan MEE voor 1 januari 2016 duidelijk kenbaar maken dat de 

subsidie aan MEE voorlopig slechts gewaarborgd kan worden voor 2016 omdat de gemeente 

zich in de eerste helft van 2016 gaat herbezinnen op de wijze waarop de onafhankelijke 

cliëntondersteuning vanaf 2017 vorm dient te krijgen.  

4. De uitkomsten van de door de wethouder in de commissievergadering van 1 december 2015 

toegezegde “zelftest onafhankelijke cliëntondersteuning voor gemeenten” ter kennis aan te 

bieden aan de Raad. 

 

 

Samenvatting 

In 2014 is voor de onafhankelijke cliëntondersteuning besloten tot continuering van de dienstverlening 

van MEE tijdens het dynamische jaar 2015 n.a.v. afspraken van het Rijk met de VNG en MEE. 

Volgens het raadsbesluit en het toegezegde in de raadsvergadering door wethouder van Rhee d.d. 8-

7-2014 over de subsidiering aan MEE is door de Raad besloten dat het college in 2015 vervolgens tot 

een voorstel zou komen voor verdere invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 2016 

waarbij verschillende varianten tegen elkaar zouden worden afgewogen. Met dit initiatiefvoorstel 

draagt de Raad ideeën aan voor het College om te komen met een voorstel voor de invulling van de 
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onafhankelijke cliëntondersteuning per 1 januari 2017. Voorts wordt opgeroepen de uitkomsten van de 

door wethouder Koops toegezegde „zelftest onafhankelijke cliëntondersteuning voor gemeenten‟ 

daarbij ter kennis aan te bieden aan de Raad en lokale en regionale aanbieders van onafhankelijke 

cliëntondersteuning te betrekken bij de afweging van varianten. 

 

P.s. Onder cliëntondersteuning worden verschillende soorten diensten verstaan zoals: het geven van 

informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning, activering van de cliënt en diens 

netwerk, bemiddeling en verwijzing, hulp bij klachten en (voorkomen van) bezwaar en beroep. 

-  

Bijlagen 

- Raadsvoorstel en Raadsbesluit 8 juli 2014 (Subsidiering Stichting MEE 2015) 

- Gemeente rapportage basis – MEE (periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015) 

- Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten 

- Nota cliëntondersteuning Regio Alkmaar 2016 

- Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over onafhankelijke cliëntondersteuning d.d. 20 

oktober 2015  
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Inleiding 

MEE Nederland is een landelijke organisatie die tot 1 januari 2015 belast was met de 

cliëntondersteuning van mensen met een beperking. Echter, toen per 1 januari 2015 ook weer nieuwe 

taken uit de Wmo onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gingen vallen en de 

cliëntondersteuning een breder karakter kreeg, konden gemeenten per 1 januari 2015 nieuwe en 

eigen keuzen maken over de wijze waarop de cliëntondersteuning vormgegeven zou worden. Daarbij 

moesten gemeenten wel rekening houden met landelijke gemaakte afspraken tussen VWS, VNG en 

MEE om 

a. de continuïteit van de ondersteuning van de MEE doelgroep te waarborgen en  

b. frictiekosten bij MEE te vermijden. 

 

Voor 1 oktober 2014 moesten gemeenten MEE duidelijkheid geven over het subsidiebedrag en heeft 

de raad van Stichtse Vecht besloten om op het landelijke budget voor MEE voor Stichtse Vecht een 

korting toe te passen van 25%. Voor 2015 zou MEE daardoor een bedrag ontvangen van €230.334 

zoals besloten werd in de raadsvergadering van 8 juli 2014. In die raadsvergadering werd tevens de 

toezegging gedaan door wethouder Van Rhee dat er gekeken zou worden naar andere vormen van 

cliëntondersteuning en ook zou hij een aantal cliënten van Stichting MEE schriftelijk aan de Raad 

mededelen. 

 

Het raadsbesluit (8 juli 2014) luidde: 

1. In 2015 voor de cliëntondersteuning van Stichting MEE een bedrag beschikbaar te stellen van  

€ 230.334,- en deze kosten ten laste te brengen van het sociaal deelfonds. 

2. Voor de coördinatie van de netwerken integrale vroeghulp door Stichting MEE in 2015 een bedrag 

beschikbaar te stellen van € 6.117,- en deze kosten ten laste te brengen van het sociaal 

deelfonds. 

 

In het Raadsvoorstel behorend bij het Raadsbesluit staat het volgende: “Het jaar 2015 zal expliciet 

gebruikt worden om inzicht te krijgen in de dienstverlening van Stichting MEE. In de 

resultaatafspraken zal worden uitgewerkt hoe de gemeente inzicht kan krijgen in de dienstverlening 

van MEE. De resultaten hiervan zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.” 

Daarnaast heeft de toenmalige wethouder in de raadsvergadering van 8 juli 2014 toegezegd dat in 

2015 ook alternatieve vormen van cliëntondersteuning aan de raad zouden worden voorgelegd. 

 

Echter, gezien de tijd die is verstreken, gaat het nu om een herbezinning in 2016 met eventuele 

nieuwe vormen van ondersteuning vanaf 2017. Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse 

Vecht aanleiding geweest om dit initiatiefvoorstel voor te bereiden.  

 

In de kern komen de voorstellen neer op het volgende: 

- Herbezinning in 2016 over de wijze waarop de onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 2017 

vorm dient te krijgen, waarbij wordt toegewerkt naar een raadsvoorstel waarover de Raad 

voor 1 juli 2016 een besluit kan nemen. 

- De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt door college, betrokken organisaties en Wmo 

Raad Sociaal Domein onderworpen aan een “zelftest” en de raad wordt geïnformeerd over de 

uitkomsten ervan. De “zelftest onafhankelijke cliëntondersteuning voor gemeenten” heeft als 

doel om het huidige beleid en de huidige praktijk in Stichtse Vecht te toetsen. In de zelftest 

worden de volgende elementen in het kader van de onafhankelijke cliëntondersteuning 

getoetst: beleidsplan (zo nodig te koppelen aan de verordening), onafhankelijkheid, 
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levensbreed, toegankelijkheid van cliëntondersteuning, informatieplicht, kwaliteit en evaluatie 

en inspraak.    

- Dusdanige afspraken maken met MEE dat het mogelijk blijft om de subsidie-/inkooprelatie met 

MEE vanaf 2017 eventueel te wijzigen dan wel te beëindigen. 

 

Beoogd maatschappelijk effect 

Gemeenten zijn op basis van artikel 2.2.4 Wmo verplicht zorg te dragen voor beschikbare en 

kosteloze cliëntondersteuning voor haar inwoners. Deze ondersteuning neemt het belang van de 

betrokken inwoner als uitgangspunt. Cliëntondersteuning wordt in de Wmo als volgt gedefinieerd: 

Ondersteuning met informatie, advies en andere vormen van kortdurende ondersteuning die bijdraagt 

aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal 

mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, 

jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

 

Uit de wet en de memorie van toelichting te herleiden uitgangspunten zijn:  

- cliëntondersteuning staat primair in het belang van de burger 

- professionele onafhankelijkheid 

- levenslang en levensbreed 

- bijdrage aan zelfredzaamheid en participatie 

- passend op de lokale situatie, dichtbij georganiseerd 

- gebruik maken bij het toegangsproces 

- mantelzorgers kunnen eveneens gebruik maken van cliëntondersteuning 

 

Argumenten 

Zie de toelichting in de inleiding. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Risico’s 

Geen. 

 

 

Stichtse Vecht, 15 december 2015 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

M.J. van Dijk  E.M. Swerts  


