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Inleiding
Per 1 januari 2015 wordt de functie cliëntondersteuning een wettelijke taak. In dat kader worden de
MEE-middelen voor onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een beperking vanuit de
AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Eind februari spraken VWS, VNG en MEE Nederland af dat
gemeenten, bij voorkeur in regionaal verband en meerjarig, vóór 1 mei 2014 afspraken met de MEE
organisaties maken over het budget dat bij de MEE-organisaties wordt besteed. Een provinciale
ambtelijke werkgroep kreeg opdracht om met een voorstel te komen hoe aan deze landelijke afspraak
gevolg gegeven kon worden.
De werkgroep kwam met twee varianten.
In de eerste variant maken gemeenten individueel afspraken met MEE Groningen. In de tweede
variant spreken gemeenten gezamenlijk met MEE Groningen een regionaal transitiearrangement af
voor tenminste het jaar 2015. Daarmee kan dan de komende maanden tijd genomen worden om de
functie cliëntondersteuning en de positie van MEE Groningen daarbinnen in goed overleg samen met
de Wmo-raden nader uit te werken.

Voorstel


In te stemmen met een regionaal transitiearrangement voor tenminste het jaar 2015 met MEEGroningen.



Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 123.529 voor Cliëntondersteuning en
€ 1.030 voor Integrale vroeghulp, onder voorbehoud van definitieve wetgeving door de Eerste
Kamer en definitief budget.

Beoogd effect
Op grond van de concept-wet Wmo 2015 moeten gemeenten vanaf 2015 onafhankelijke
cliëntondersteuning beschikbaar hebben. Cliëntondersteuning is het bieden van informatie, advies en
algemene 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, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
De verplichting tot het beschikbaar hebben van cliëntondersteuning reikt dus verder dan alleen de
Wmo. Cliëntondersteuning moet beschikbaar zijn voor het hele sociale domein, dus ook in het kader
van de Jeugdwet, de Participatiewet en voor mensen die een beroep willen doen op de toegang tot de
Wet Langdurige zorg.
Argumenten
Per 1 januari 2015 worden de MEE-middelen toegevoegd aan het Deelfonds Sociaal Domein van het
Gemeentefonds. De verdeling zal plaatsvinden op basis van inwoners (20%) en cliënten (80%) met als
peiljaar 2012. Het macrobudget zal definitief worden bepaald aan de hand van de realisatiecijfers
2013. Het MEE Groningen-budget bedraagt voor de hele provincie circa 5,6 miljoen euro en daarnaast
voor de aparte taak Integrale Vroeghulp 64.000 euro.
In 2013 hebben meer dan 3.100 cliënten ruim 7.500 dienstverleningstrajecten bij MEE Groningen
gehad (waarvan 36% afkomstig uit de gemeente Groningen). Jaarlijks is de helft van het aantal
cliënten een nieuwe cliënt, de overige cliënten zijn reeds bekende cliënten met nieuwe vragen en
problemen in hun leven met een beperking. ind 2013 werkten bij MEE Groningen circa 90 mensen.
Behalve dat MEE Groningen zelf cliënten ondersteunt staat de organisatie ook aan de basis van een
aantal zorgnetwerken of participeert zij hier in.
Er wordt in de provincie over het algemeen veel waarde gehecht aan de kennis en kunde van MEE
Groningen, zowel wat betreft hun manier van werken als de kennis die zij hebben van verschillende
specifieke doelgroepen. Op termijn zal echter naar verwachting het grootste deel van de
basisondersteuning, waaronder de cliëntondersteuning, op lokaal niveau plaatsvinden. Dit zal
gevolgen hebben voor MEE Groningen als organisatie in haar huidige vorm. Het betekent dat op
termijn de noodzakelijke kennis en kunde van specifieke doelgroepen op een andere wijze geborgd zal
moeten worden. De Integrale Vroeghulp, alsmede de participatie van MEE in de eerder genoemde
zorgnetwerken, horen thuis in de expertpool, welke op regionaal niveau (de 23 Groninger gemeenten)
moet worden ingekocht.
De werkgroep heeft twee varianten uitgewerkt om tot afspraken met MEE Groningen te komen.
Variant 1:
 Een gemeente maakt voor 1 mei 2015 individueel afspraken met MEE-Groningen over het
budget, dat zij bij MEE-Groningen willen besteden en de wijze waarop de ondersteuning voor
de huidige cliënten van MEE wordt gegarandeerd. Deze variant is aantrekkelijk voor
gemeenten die in hun voorbereiding zodanig ver zijn, dat zij deze afspraken ook
daadwerkelijk kunnen nakomen, zonder dat er mensen tussen wal en schip vallen.
 Onderdeel van deze afspraken is dan ook het inhuren van deskundigheidsbevordering.
 De individuele gemeente maakt geen afspraken over Integrale Vroeghulp. Deze taak wordt
belegd in de expertpool en wordt op regionaal niveau (23 Groninger gemeenten) ingekocht.

Variant 2:
 Vanwege de continuïteit voor cliënten en de continuïteit van de expertise wordt met MEE
Groningen een regionaal transitiearrangement voor tenminste 2015 afgesproken.


Hierin voor 2015 een bezuinigingstaakstelling op te nemen van 13%. Deze taakstelling moet
zoveel mogelijk worden gevonden in het verder terugdringen van overheadkosten.



In het transitiearrangement af te spreken dat de inzet van MEE vooral gericht is op de
ondersteuning in de basisorganisatie op lokaal niveau en dat over deze inzet op lokaal niveau
afspraken gemaakt moeten worden. Behalve voor het onderdeel Integrale Vroeghulp, wat in
de expertpool wordt belegd.

De eerste variant is aantrekkelijk voor gemeenten, die er helemaal klaar voor zijn en nu al werken aan
de dossieroverdracht van huidige cliënten van MEE. Zij zijn niet gebonden aan extra kosten voor
overhead, kennis en het beleid van MEE.
De tweede variant houdt MEE Groningen in ieder geval als organisatie nog het komend jaar in stand.
Dit biedt gemeenten meer ruimte om de functie cliëntondersteuning de komende periode goed uit te
werken. Dit is destemeer noodzakelijk omdat de onafhankelijke cliëntondersteuning en het actief
aanbieden daarvan onlangs bij amendement nieuw in de wet is opgenomen. Ook speelt mee dat er
voor inwoners met een beperking de komende jaren al erg veel verandert. Voor hen zal het belangrijk
zijn dat zij terug kunnen vallen op een voor hen vertrouwde organisatie. En als laatste biedt het meer
tijd om te zoeken naar een oplossing voor het borgen van de noodzakelijke kennis van specifieke
doelgroepen.
Uitvoering
Kosten
De raming van het budget 2014 is opgesteld door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het
CVZ moet de definitieve budgetten 2014 voor de MEE-organisaties nog vaststellen. Naar verwachting
zal deze vaststelling maximaal met 2% (naar boven c.q. beneden) afwijken.
De indicatieve budgetten 2014 voor de gemeente De Marne zijn:
Cliëntondersteuning
€ 141.987
Integrale Vroeghulp
€ 1.183
Variant 1: Gemeenten maken op basis van het eigen budget voor 1 mei 2014 individueel afspraken
met MEE Groningen over:




Inkoop en subsidiëring inzet wijkteam;
Inkoop en subsidiëring expertise;
Bijdrage aan Integrale Vroeghulp en deelname MEE aan andere netwerken, voorzover niet
door anderen gefinancierd.

Variant 2: Gemeenten spreken gezamenlijk voor tenminste het jaar 2015 met MEE Groningen een
regionaal transitiearrangement af.
Het arrangement behelst:
 Een korting op het budget van 13% ten opzichte van het indicatieve budget 2014 (maakt
samen met de korting uit 2013: 25%);
 Inzet van MEE-medewerkers vooral gericht op de inzet in de basisorganisatie op lokaal
niveau op basis van de aan iedere individuele gemeente toegedeelde budgetten;
 Over deze lokale inzet maakt MEE met gemeenten afzonderlijke afspraken;
 De bezuinigingstaakstelling dient vooral gehaald te worden door het verder terugdringen van
de overhead.
Door voor slechts één jaar een subsidierelatie aan te gaan zijn wij als gemeenten niet verantwoordelijk
voor frictiekosten, maar werken we wel mee aan een zachte landing.
Budgetberekening 2015 voor variant 2:
MEE-budget
indicatief budget 2014
13% korting
beschikbaar te stellen 2015

Communicatie
Juni:
Juni:
Juli/september:
Juni – oktober 2014:
Begin 2015

clientondersteuning vroeghulp
141.987
1.183
18.458
153
123.529
1.030

Besluitvorming in het college
Opstellen voorlopige subsidie-afspraken met MEE
Besluitvorming in de gemeenteraden over het regionaal
transitiearrangement met MEE voor 2015
Nadere uitwerking cliëntondersteuning
Besluitvorming in de colleges van burgemeester en wethouders over het
beleid mbt onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2016 en volgende jaren.

Evaluatie
NVT

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Marne,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dhr. B.W. Verwey

dhr. F.H. Wiersma

