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19 5 21405 Ondersteuning en zorg
Beslisnota
Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar
Rondom Wijchen
Wijchen, 13 november 2018
Geachte leden van de raad,
Wat adviseert het college te besluiten?
1. De subsidies die MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar tot 2019 ontvangen vanaf
1-1-2020 onder te brengen bij Rondom Wijchen, met waarborgen genoemd in
argument 1.3.
2. De subsidierelatie met Stichting MEE Gelderse Poort te beëindigen per 1-1-2020,
met uitzondering van de subsidie voor Leerlingenvervoer en de onafhankelijke
cliëntondersteuning.
3. De subsidierelatie met Stichting MeerVoormekaar te beëindigen per 1-1 2020, met
uitzondering van het Opstap vervoer.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Er is een sterke samenhang tussen welzijn en zorg. Daarom hebben we het welzijnswerk
onder gebracht bij Rondom Wijchen. In het welzijnswerk wordt preventief gewerkt om
doorstroom naar zwaardere en duurdere zorg te beperken. Tegelijkertijd vraagt
afschaling vanuit zorg om een warme overdracht naar welzijn om nodeloze terugval in
die zorg te voorkomen. Met dit voorstel brengen we naast de welzijnswerkzaamheden
ook de welzijnsmiddelen onder bij Rondom Wijchen. Daarnaast bereiden we ons voor om
de toeleiding (Sociaal Wijkteam) onder te brengen bij Rondom Wijchen.
Welk resultaat willen we bereiken?
De overheveling van de subsidie voor het welzijnswerk van MEE Gelderse Poort en
MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen. Daarmee beëindigen we vanaf 1-1-2020 de
subsidierelaties met MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar voor het welzijnswerk .
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1
Samenvoegen van financiën is vereist voor transformatie
Om de transformatie in het sociaal domein te realiseren is een stevige
samenwerking nodig tussen welzijn en zorg. Rondom Wijchen is opgericht om die
transformatie te laten slagen. Om dit maximaal te faciliteren is het nodig om
schotten tussen budgeten te verwijderen en de professionals de ruimte te geven
de transformatie vorm te geven.
1.2

Het is onze ambitie om de IDT onder te brengen bij Rondom Wijchen.
Om het aanbod van zorg en welzijn beter af te stemmen op de
ondersteuningsvraag van inwoners willen we de schotten tussen de IDT en
Rondom Wijchen weghalen. Dat kan door de IDT onder te brengen bij Rondom
Wijchen. Dat geeft Rondom Wijchen meer flexibiliteit om sneller en beter in te
spelen op actuele ontwikkelingen die in de IDT gesignaleerd worden. Bijvoorbeeld
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door bepaalde expertises vanuit Rondom Wijchen naar voren (in het IDT) te
schuiven als blijkt dat deze expertise onvoldoende aanwezig is in de toeleiding.
1.3

In de overeenkomst met Rondom Wijchen bouwen we enkele waarborgen in.
Hoewel we een doorontwikkeling van het welzijnsaanbod wensen, willen we niet
dat de bestaande lokale welzijnsinfrastructuur van de een op de andere dag wordt
vervangen. Inwoners zijn bekend met MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar en
daarom bouwen we enkele waarborgen in de overeenkomst met Rondom Wijchen:
•
De middelen bestemd voor welzijn mogen alleen aan welzijn, en dus niet
aan zorg worden uitgegeven.
•
Wanneer Rondom Wijchen ervoor kiest de middelen bestemd voor welzijn
uit te geven aan een andere organisatie dan MeerVoormekaar en MEE
Gelderse Poort, dient de gemeente als bestuurlijk opdrachtgever eerst
akkoord te geven.
•
Wanneer Rondom Wijchen ervoor kiest de middelen bestemd voor welzijn
uit te geven aan een andere organisatie dan MeerVoormekaar en MEE
Gelderse Poort, mogen MeerVoormekaar en MEE Gelderse Poort hierdoor in
2020 geen frictiekosten ondervinden. Onder “ondervinden” verstaan wij:
kosten die ontstaan door verschuiving van middelen binnen Rondom
Wijchen voor welzijn mogen niet ten lasten komen van MeerVoormekaar en
MEE Gelderse Poort en vallen ten laste van Rondom Wijchen. Frictiekosten
zijn volgende personeelskosten:
-loondoorbetaling gedurende aanvraagprocedure ontslagvergunning bij
UWV en gedurende opzegtermijn
-transitievergoedingen van ontslagen werknemers.

2.1

Formele beëindiging van subsidierelatie is vereist voor afronding en overgang
Om de budgetten welzijn over te hevelen naar Rondom Wijchen is het
noodzakelijk dat de jaarlijkse subsidies die MEE Gelderse Poort en
MeerVoormekaar krijgen worden beëindigd. Beide organisaties zitten in het
bestuur van Rondom Wijchen. Daarin kunnen zij vanaf 2020 in samenspraak met
de overige leden van Rondom Wijchen financiering organiseren.

2.2

Leerlingenvervoer, onafhankelijke cliëntondersteuning en het Opstap vervoer
worden betaald uit andere budgeten.
We hevelen de budgetten die gekoppeld zijn aan het leerlingenvervoer (het MEE
reizen traject), de onafhankelijke cliëntondersteuning en het Opstap vervoer niet
over. Dit omdat deze budgetten niet vallen onder de Wmo of Jeugd en daarom
geen onderdeel zijn van de subsidie Rondom Wijchen.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1.
Mogelijkheid tot instroom nieuwe welzijnspartijen
Rondom Wijchen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van welzijn en zorg in
Wijchen. Welke partijen zij daarvoor inzetten is aan Rondom Wijchen. Dit kan
betekenen dat een andere partij dan MEE Gelderse Poort of MeerVoormekaar
welzijnstaken gaat uitvoeren binnen de gemeente Wijchen. Dit is aan het bestuur
van Rondom Wijchen, waar MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar onderdeel
van uit maken.
In onze subsidietoekenning aan Rondom Wijchen nemen we voorwaarden op
over het behoud van aanbod, continuïteit van ondersteuning voor de inwoners,
beperking van frictie kosten en behoud van bestaande infrastructuur (contacten
met huisartsen, onderwijs en zorgaanbieders). MEE Gelderse Poort en
MeerVoormekaar hebben de kennis van het aanbod en de bestaande
infrastructuur.
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Voor zorgaanbieders binnen rondom Wijchen hebben we deze zelfde beweging
ook ingezet en heeft niet geleid tot een radicale verschuiving van aanbieders in
Wijchen.
Tot slot bestemmen we een percentage dat gelijk is aan de huidige subsidies
voor welzijn in verhouding tot de huidige subsidie aan Rondom Wijchen voor
welzijn. Dit kan gezien worden als een minimumbudget voor welzijn dat hoger uit
kan vallen als meer welzijn nodig is. We verwachten een toename van het
welzijnswerk door de gewenste afschaling van zorg door preventief te werken.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Dit voorstel heeft per saldo geen financiële gevolgen. De subsidie budgetten worden
onderdeel van de subsidiering Rondom Wijchen.
b. Communicatie
Na het nemen van dit raadsbesluit worden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar
geïnformeerd door middel van een aankondiging over de beëindiging van de
subsidierelatie (bijlage 1 en 2). Beiden hebben na het collegebesluit hierover al een
vooraankondiging ontvangen.
c. Uitvoering
Na het nemen van dit besluit wordt het proces in gang gezet om de subsidiegelden zoals
ze zijn verstrekt aan de beide organisaties per 1-1-2020 onder te brengen bij Rondom
Wijchen.
d. Overlegd met
Er is overlegd met MEE Gelderse Poort, MeerVoormekaar en Rondom Wijchen.
Bijlagen
1. Aankondigingsbrief beëindiging subsidierelatie MEE Gelderse Poort
2. Aankondigingsbrief beëindiging subsidierelatie Meer Voormekaar
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
de secretaris,
de burgemeester,
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Raadsbesluit
Overheveling subsidie gelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar
Rondom Wijchen.
Samenvatting (korte inhoud)
Om de subsidiegelden voor welzijn in Wijchen over te hevelen naar Rondom Wijchen is
een formele beëindiging nodig van de subsidierelatie met MEE Gelderse Poort en
MeerVoormekaar.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: de Algemene Subsidieverorderning Wijchen 2018
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 13 november 2018
besluit:
1. De subsidies die MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar tot 2019 ontvangen vanaf
1-1-2020 onder te brengen bij Rondom Wijchen, met waarborgen genoemd in
argument 1.3.
2. De subsidierelatie met Stichting MEE Gelderse Poort te beëindigen per 1-1-2020,
met uitzondering van de subsidie voor Leerlingenvervoer en de onafhankelijke
cliëntondersteuning.
3. De subsidierelatie met Stichting MeerVoormekaar te beëindigen per 1-1 2020, met
uitzondering van het Opstap vervoer.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van …
De voorzitter,
De griffier,
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