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Onderwerp: Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking naar de gemeente
Naast inspanningen van IJmond Werkt! om mensen met een beperking aan het werk te houden, wordt
ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006) cliëntondersteuning geboden. Gemeenten
geven hieraan invulling door onder meer ouderenadviseurs, het algemeen maatschappelijk werk, het
sociaal raadsliedenwerk en schoolmaatschappelijk werk te subsidiëren. In onze gemeente zijn deze
taken bij Socius belegd.
Naast deze vormen van cliëntondersteuning worden gemeenten volgens het wetsvoorstel
Maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning
aan mensen met lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische of zintuiglijke beperking. Tot aan 1 januari
2015 voeren de MEE-organisaties deze ondersteuning uit op basis van een subsidieregeling uit de
Algemene wet bijzondere ziektekosten.
Beleidskader
Met de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gemeenten integraal
verantwoordelijk voor zowel de kortdurende ondersteuning van cliënten als de langdurige begeleiding
van mensen met een beperking. Deze taken zijn vastgelegd in de volgende door de raad vastgestelde
beleidskaders:
 de nota “Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning” (2013);
 het regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ (2014).
Onze inzet
Bij de uitbreiding en de inbedding van de nieuwe taken richten wij ons op:
 het bevorderen van de integratie en integraliteit van de activiteiten op het gebied van
cliëntondersteuning;
 het waarborgen van de deskundigheid;
 het garanderen van de continuïteit aan cliëntondersteuning;
 één gemeenschappelijk frontoffice voor cliënt- en mantelzorgondersteuning (verkenning naar de
mogelijkheid en wenselijkheid hiervan).
Overleg
Om hieraan invulling te geven hebben wij constructief overleg met zowel MEE Noord-West Holland als
Socius. Daarnaast trekken wij trekken samen met andere gemeenten uit de IJmond op om invulling te
geven aan onze rol als opdrachtgever. In de bijlage vindt u informatie over de dienstverlening van MEE
in Velsen.
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Bestuurlijke afspraken VWS, VNG en MEE Nederland
Op 21 februari 2014 hebben VWS, VNG en MEE Nederland over de transitie van de
cliëntondersteuning bestuurlijke afspraken gemaakt. De bestuurlijke afspraken hebben twee doelen:
 het ministerie van VWS en de MEE organisaties inzicht te geven in de mogelijke frictiekosten
die ontstaan, als gevolg van de decentralisatie van de MEE-gelden.
 de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap te waarborgen.
Voor 1 mei 2014 neemt het college een besluit over de wijze waarop het college deze afspraken lokaal
invult. De afspraken richten zich op het jaar 2015. Structurele inbedding vindt in 2016 en zo nodig in
2017 plaats.
Bestuurlijk proces
 In de tweede helft van 2014 willen wij voor u door middel van een presentatie in een raadssessie
mee nemen in de procesgang en de inhoudelijke samenhang rond activiteiten op het gebied van
cliëntondersteuning;
 Eind 2014 informeren wij u over de subsidieafspraken die wij met de uitvoerende organisaties op het
gebied van cliëntondersteuning voor het kalenderjaar 2015 hebben gemaakt.
 In 2015 stelt de gemeenteraad de nieuwe Wmo-visie (2016-2019) vast.
Financieel kader
 De gemeenten ontvangen met de mei circulaire 2014 van het gemeentefonds informatie over het
exacte budget dat met de nieuwe taken is gemoeid.
 U stelt begin november van dit jaar de gemeentelijke begroting voor 2015 vast. In de begroting is het
budget voor cliëntondersteuning opgenomen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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