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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT00657 

Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: 1 1 APR. 2017 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

. . B&W-advies: Subsidie 2017 MEE IJsseloevers Onderwerp: 

Advies: 

Aan MEE IJsseloevers een subsidie, ter hoogte van C 226.776,-- , verlenen voor 2017. 

Besluit B en W: CôC\^ö{tV\ CnÒ\S\(ZŠï 

Korte samenvatting: 
Er zijn gesprekken gevoerd met MEE IJsseloevers over de invulling van de werkzaamheden in 2017 . In overleg 
met MEE IJsseloevers is bepaald welke werkzaamheden het meest aansluiten bij de behoeften van de inwoners 
van de gemeente Hellendoorn. Dit heeft geresulteerd in een verdeling van de werkzaamheden en een 
subsidieaanvraag voor 2017 (zie bijlage). De werkzaamheden van MEE IJsseloevers zijn gericht om mensen 
zoveel mogelijk te ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Deze ondersteuning is 
gericht op onafhankelijke cliëntondersteuning, Integrale Vroeghulp en diverse maatschappelijke projecten. Het 
advies is om een subsidie te verlenen ter hoogte van C 2 2 6 . 7 7 6 , - voor 2017. Het benodigde budget is reeds 
opgenomen in de programmabegroting van 2017. 

Aanleiding: 

Invulling geven aan maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners van de gemeente Hellendoorn. 

Relevante eerdere besluiten: 
Nota "Werkzaamheden MEE IJsseloevers in Hellendoorn in 2016 , collegebesluit 15 december 2015 
(15INT04129) 

Doelstelling: 
Kwetsbare inwoners ondersteuning bieden bij het zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en volwaardige deelname aan 
de maatschappij. 

Oplossing: 
Aan MEE IJsseloevers een subsidie verlenen voor 2017 van C 2 2 6 . 7 7 6 , - voor de in de bijlage aangegeven 
activiteiten. De bevoegdheid voor deze subsidieverlening is gebaseerd op artikel 6 van de Algemene 
subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014. 

Effecten: 
Onafhankelijke cliëntondersteuning: 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Deze 
inwoners kunnen met vragen en voor ondersteuning zich wenden tot MEE IJsseloevers. 

Pagina 3 



Integrale Vroeghulp 
De coördinatie van Integrale Vroeghulp richt zich op vragen die betrekking hebben op vroegsignalering van 
baby's en zeer jonge kinderen. 

Diverse projecten 
Op basis van vraag en behoefte kan de gemeente verschillende projecten inkopen. De projecten zijn gericht op 
maatschappelijke vraagstukken. Voor een overzicht van de projecten wordt verwezen naar de bijlage. 

Planning: 
Op dit moment zijn er verschillende vormen van cliëntondersteuning. De huidige vormen van cliëntondersteuning 
worden geleverd vanuit verschillende organisaties, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Evenmens, 
stichting De Welle, Ouderenbonden, enzovoort. Het is wenselijk om de verschillende huidige vormen (naar 
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te verbinden. Daarbij is het belangrijk om te behouden wat goed is en aan te vullen waar verbeteringen mogelijk 
zijn. In 2016 is met deze uitdaging gestart met het project 'herijking voorliggend veld ' . Hier vindt afstemming 
plaats op welke wijze de taken op lange termijn zorgvuldig en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Dit 
onderzoek zal in 2017 een vervolg krijgen. 

Financiële consequenties: 
Het benodigde budget is opgenomen in de programmabegroting van 2017. 

Personele consequenties: 
N .v . t . 

Juridische consequenties: 
De subsidie wordt door middel van een beschikking verleend. Na afloop van het subsidiejaar wordt beoordeeld 
of de prestaties binnen het verleende subsidiebedrag zijn gerealiseerd. Aan de hand van deze beoordeling wordt 
de subsidie wel of niet vastgesteld. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
jaarlijks zijn er drie bestuurlijke overleggen waar onder andere de prioriteiten qua activiteiten en 
managementgegevens besproken worden; 
de nota wordt ter kennisname aan de leden van de commissie Samenlevingszaken en de Wmo-raad 
gestuurd; 
MEE IJsseloevers ontvangt, na het collegebesluit, de toegevoegde beschikking. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 

Bijlage: 
Subsidieaanvraag 2017 MEE IJsseloevers; 
Beschikking met betrekking tot de subsidieverlening. 
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