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Continuïteit cliëntondersteuning niet geborgd

Ge ac h te h eer

va n

Ri j n

Geachte leden,
Namens MEE Nederland wil ik graag dringend het volgende onder uw aandacht
brengen.
Op 21 februari 2014 heeft de staatssecretaris van VWS met de VNG en MEE
Nederland bestuurlijke afspraken gemaakt over de transitie van de
cliëntondersteuning. Het doel van deze bestuurlijke afspraken was om vóór
1 mei 2014 tussen gemeenten en MEE-organisaties afspraken te maken om de
continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking te
waarborgen en eventuele frictiekosten bij MEE-organisaties te vermijden. U bent
daarover geïnformeerd in een schrijven van de staatssecretaris van 25 februari
2014(Kamerstuk 33 841, nr. 21).
MEE Nederland heeft op 1 juli 2014 de balans opgemaakt op basis van een
uitgebreide en actuele eigen monitor. Daaruit wordt duidelijk dat:


Twee maanden na het verstrijken van de deadline van 1 mei 2014 in 6 3%
van de gemeenten geen afspraak op bestuurlijk niveau is. In meer dan 1 op
de 10 gemeenten is er zelfs nog geen afspraak in voorbereiding;



De inhoud van de reeds gemaakte afspraken in verreweg de meeste gevallen
niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden uit de
bestuurlijke afspraken. Dat geldt in het bijzonder voor de door uw Kamer, ook
bij amendement, bepleitte keuzevrijheid, onafhankelijkheid en
beschikbaarheid tijdens de onderzoeksfase;



MEE-organisaties geconfronteerd worden met onevenredige kortingen. Bijna
alle MEE-organisaties verwachten frictiekosten te maken. Dat wordt versterkt
door het ontbreken van meerjarige en/of regionale afspraken. Een groot
aantal MEE-organisaties bereidt momenteel als gevolg hiervan een
collectieve ontslagaanvraag voor.
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Op basis van deze monitoring concluderen wij dat de doelen van de bestuurlijke
afspraken niet zijn behaald. Daarmee is de continuïteit van de laagdrempelige
en onafhankelijke functie cliëntondersteuning voor een groot deel van de
kwetsbare burgers in hun gemeente niet gewaarborgd en direct in gevaar.
Daarnaast wordt als gevolg van onvermijdbare frictiekosten een deel van de
MEE-organisaties nu of op de langere termijn in hun voortbestaan bedreigd. Zo
heeft MEE Twente deze week collectief ontslag aangevraagd voor al haar
medewerkers. Ook dat heeft grote gevolgen voor de continuïteit, de borging van
de expertise en de beschikbaarheid van de functie cliëntondersteuning .
Voor MEE Nederland zijn deze conclusies onaanvaardbaar.
De urgentie is groot en de beschikbare tijd is kort. Niet voor niets is er in de
bestuurlijke afspraken gekozen voor een deadline van 1 mei 2014, die nu al ver
is overschreden. Voor een verantwoorde transitie van de Wmo 2015 moet overal
cliëntondersteuning beschikbaar zijn. Voor de transities van de Jeugdwet,
Participatiewet en de Wet langdurige zorg geldt dat evenzo. Kwetsbare burgers
worden geconfronteerd met grote veranderingen en onzekerheid op al deze
terreinen. Cliëntondersteuning is daarom juist nu een onmisbare voorziening.
Dat heeft uw Kamer in meerdere moties uitgesproken.
MEE Nederland heeft daarom voor de jaren 2015 en 2016 aan de
staatssecretaris gevraagd een budgetgarantie te bieden. Wij vragen dit voor
MEE-organisaties die met gemeenten in hun werkgebied geen of ontoereikende
afspraken hebben kunnen maken over de continuïteit van de onafhankelijke
cliëntondersteuning, zoals door de wetgever bedoeld. Dat is noodzakelijk, gezien
ook zijn eerdere toezeggingen aan de Kamer.
Aangezien de doelen van de bestuurlijke afspraken niet zijn behaald, de termijn
al ver is overschreden en de urgentie groot is, moet de staatssecretaris
onmiddellijk zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Wij vragen u daarom
er bij de staatssecretaris op aan te dringen om voor 2015 en 2016 een harde
budgetgarantie af te geven, voor het daadwerkelijk waarborgen van de
continuïteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten.
Graag zijn wij bereid het bovenstaande nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

mr. drs. (Jan) M. de Vries,
directeur

