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Onderwerp:  

Aanvullende informatie cliëntondersteuning t.b.v. strategische heroriëntatie 

 

Kennisnemen van: 

Aanvullende informatie over de manier waarop de onafhankelijke clientondersteuning in onze gemeente op 
dit moment vorm is gegeven en hoe dit in de toekomst vorm krijgt na besluitvorming rondom de 
strategische heroriëntatie. 

 

Inleiding: 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijk taak die met de decentralisaties in 2015 meegekomen is. 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 2 juli 2020 en naar aanleiding van de strategische heroriëntatie 
zijn een aantal aanvullende vragen gesteld over onafhankelijke clientondersteuning.  Via deze 
Raadsinformatiebrief informeren wij u over de manier waarop deze wettelijke taak is ingevuld binnen onze 
gemeente, hoe het koplopertraject is ingevuld en hoe deze taak na besluitvorming vanuit de strategische 
heroriëntatie vorm zal krijgen. 
 
 

Kernboodschap: 

 

Een deel van de voormalige MEE-gelden is bij de overheveling van deze taken met de decentralisaties benut 
om een medewerker van MEE toe te voegen aan het team van WoerdenWijzer. Later is deze formatieplek 
toegevoegd aan het Sociaal Team (bedrag van ongeveer 80.000 euro). Daarnaast is er in de gemeente 
Woerden voor gekozen de onafhankelijke cliëntondersteuning in de vorm van een pilot te beleggen bij twee 
partijen, namelijk (voormalig) Welzijn Woerden en Kwadraad. Inwoners kregen ‘vouchers’ om de 
onafhankelijke ondersteuning te kunnen inzetten. Het bijzondere van de pilot was dat er gewerkt werd met 
een pool van professionals en met een pool ervaringsdeskundigen en dat er een koppeling werd gemaakt 
tussen ‘formele’ en ‘informele’ ondersteuning. Voor deze aanpak is een aanvraag ingediend als 
‘koplopergemeente’ bij het Rijk met tot doel hiervoor subsidie te krijgen en de pilot te kunnen door ontwikkelen 
en beter bekend te maken. Voor deze werkwijze is incidenteel budget ontvangen vanuit het koploperstraject. 
De financiering van deze werkwijze vanuit het koplopertraject was incidenteel en loopt tot en met 2020. Voor 
2021 is hiervoor nog een deel van het budget uit deze subsidie beschikbaar.   
Omdat de financiering van het koplopertraject vervalt na 2021 en gezien de bezuinigingsopgave die er ligt, 
is in de strategische heroriëntatie (maatregel 10, taskforce Jeugd en Wmo) voorgesteld deze taak terug te 
brengen naar de basis zoals deze vanaf 2017 is opgezet, waarmee we voldoen aan onze wettelijke taak. 



 
Doordat we de onafhankelijke clientondersteuning terugbrengen naar het wettelijk (basis)niveau levert dit 
geen besparing op, maar zorgt dit ervoor dat er vanaf 2022 geen aanvullende middelen nodig zijn om de 
extra impuls te kunnen continueren. 
 
We gaan met Kwadraad in gesprek hoe we de opgedane extra kennis en impuls vanuit het koplopertraject 
zo goed mogelijk kunnen borgen en we onderzoeken gezamenlijk wat nog mogelijk is binnen de verstrekte 
subsidie voor 2021. Daarvoor wordt het restant budget vanuit het koplopertraject in 2021 benut. 

Financiën: 

De extra impuls vanuit het koplopertraject van de VNG bedroeg voor 2017 en 2018 € 250.000. In 2019 is 
nogmaals € 446.066 aan subsidie vanuit het Rijk verstrekt. Daarmee werden de extra koploperstaken 
gefinancierd.  Daarnaast is een structureel budget beschikbaar voor onafhankelijke clientondersteuning (de 
voormalig MEE-gelden). Het restant budget vanuit de subsidie van dit Koploperstraject wordt in 2021 benut 
voor de afbouw en borging van de extra taken in overleg met Kwadraad. Het structureel beschikbare bedrag 
vanuit de voormalig MEE-gelden benutten wij om ook na 2021 deze wettelijke taak uit te blijven voeren. 

 

Vervolg: 

Wij gaan met Kwadraad in gesprek op welke wijze wij de extra impuls vanuit het koplopertraject zo goed 
mogelijk kunnen borgen. Het structureel beschikbare bedrag uit de voormalige MEE-gelden blijven wij ook 
na 2021 benutten voor de uitvoering van deze taak. We betrekken dit bij de invoering van begeleiding bij 
WoerdenWijzer (zoekrichting 22 taskforce Jeugd en Wmo) zodat de rol onafhankelijke clientondersteuning 
duidelijk belegd blijft. Waar nodig gecombineerd met afspraken in buurgemeenten om de onafhankelijkheid 
te waarborgen. Dit wordt onderzocht voor 2021. Wij zullen uw raad over de voortgang blijven informeren. 
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