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Kennisnemen van

Het toekennen van een eenmalige subsidie van 0525.642,- aan MEE Zuidoost Brabant 
(hierna: MEE) voor het overgangsjaar 2015 voor het continueren van de individuele 
cliëntondersteuning, en de daarmee samenhangende regionale taken, aan inwoners 
uit de gemeente Veldhoven.

Inleiding

Op 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk 
voor de taak 'cliëntondersteuning', zoals beschreven in het beleidsplan 'Uitbreiding 
van de Wmo' (zie paragraaf 2.1, nieuwe taken). Tot en met 2014 voert MEE deze taak 
uit op grond van de AWBZ.

In juli 2014 hebben de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant een reeks van 
regionale bestuurlijke afspraken gemaakt over en met MEE. Over deze afspraken bent 
u geïnformeerd via een informatienota. Eén van de afspraken gaat over het benoemen 
van het jaar 2015 als overgangsjaar. Dit betekent dat de 21 gemeenten MEE de 
opdracht geven om de uitvoering van cliëntondersteuning in 2015 te continueren voor 
inwoners uit Veldhoven. De vorm waarin dit gebeurt, is een eenmalige subsidie van 
gemeenten aan MEE. Als financieringsbron zetten gemeenten een deel in van het 
nieuwe Wmo-budget.

Kernboodschap

Het nieuwe Wmo-budget (in totaal 05.053.105,- voor 2015) is opgebouwd uit 
voormalig AWBZ-budget waarop het rijk efficiencykortingen toepast. Voor de taak 
'cliëntondersteuning' is voor Veldhoven 0525.462,- beschikbaar in het totale nieuwe 
Wmo-budget. Dit is inclusief een efficiencykorting van 140Zo. De regio is ambtelijk 
geadviseerd om dit budget te indexeren met 2,650Zo; voor Veldhoven zou het dan gaan 
om een bedrag van 0539.664,-.

Het college van de gemeente Veldhoven heeft echter besloten om dit advies niet over 
te nemen. Zij wil consequent zijn omdat bij de inkooptrajecten op het sociaal domein 
en bij het lokale subsidiebeleid ook geen rekening wordt gehouden met het indexeren 
van budgetten. Bij de inkoop wordt juist gekort en de lokale subsidies zijn op de 0-lijn 
gezet in de budgetperiode 2013 t/m 2015.



Vervolg

Op het moment van schrijven van deze informatienota is nog geen goed inzicht in wat 
de andere colleges van de 20 gemeenten besloten hebben of gaan besluiten. 
Bestuurlijk en ambtelijk heeft Veldhoven echter wel gepolst hoe de andere 20 
gemeenten om willen gaan met het regionale ambtelijke advies om het budget voor 
cliëntondersteuning (met efficienykorting) wél te indexeren. Uit deze inventarisatie 
blijkt dat meer gemeenten op de lijn zitten van het Veldhovense besluit.

Communicatie en samenspraak

De communicatie richting MEE gaat per schriftelijke beschikking, welke vooraf gegaan 
wordt met telefonisch contact om MEE vóór ontvangst van de beschikking te 
informeren over het besluit om niet te indexeren.

Communicatie richting inwoners is nu niet nodig, omdat inwoners naar aanleiding van 
de regionale bestuurlijke afspraken in juli 2014 al geïnformeerd zijn over de afspraak 
om de uitvoering van de wettelijke taak 'diëntondersteuning' in het overgangsjaar 
2015 bij MEE te laten.

Een andere regionale bestuurlijke afspraak is om vóór 1 april 2015 duidelijk te hebben 
hoe de gemeenten 'cliëntondersteuning' lokaal willen gaan vormgeven per 1 januari 
2016. Deze vormgeving zal in Veldhoven besproken worden met de brede 
participatieraad (voorlopige werktitel) die in oprichting is en per 1 januari 2015 
operationeel moet zijn.
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