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Datum vergadering: ; « b ü l 

Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp: B&W-advies: Subsidieverlening 2018 aan MEE IJsseloevers 

Advies: 
3. Aan MEE IJsseloevers in 2018 een subsidie verlenen ter hoogte van C 226.776, - . 

4 . Via bijgesloten beschikking MEE IJsseloevers over dit besluit informeren. 

Besluit B en W: G^rJ^O^lAA^ OtoLO V 

Korte samenvatting: 
Er zijn gesprekken gevoerd met MEE IJsseloevers over de invulling van de werkzaamheden in 2018. 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 2018 (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 226.776, - voor 2018. Het benodigde budget is 
reeds opgenomen in de programmabegroting van 2018. 

Aanleiding: 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 22 mei 201 7 heeft MEE IJsseloevers de intentie uitgesproken subsidie voor 
het jaar 2018 aan te vragen. De aanvraag is ingediend op 20 juli 2017 . Het betreft een budgetsubsidie van C 
226.776, - . Ook is er tijdens het overleg afgesproken dat MEE IJsseloevers de effecten in de subsidie aanvraag 
naar voren brengt. Daarnaast is er over de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning in onze 
gemeente gesproken. In de loop van 2017 heeft overleg plaatsgevonden over de producten en diensten die voor 
2018 worden afgenomen. Grotendeels blijven deze hetzelfde als vorig jaar. Wel zal er door MEE IJsseloevers in 
2018 extra actie worden ondernomen om de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en Integrale 
Vroeghulp te vergroten. 

Relevante eerdere besluiten: 

U verleent sinds 2015 een budgetsubsidie aan MEE IJsseloevers. 

Doelstelling: 
Het subsidiëren van MEE IJsseloevers heeft tot doelstelling: 
Inwoners uit de gemeente Hellendoorn met een beperking of kwetsbaarheid kunnen zo veel mogelijk zelfstandig 
deelnemen aan de samenleving. 
Subdoelstellingen: 
- Bijdrage leveren in het vergroten van de eigen kracht en het sociale netwerk van inwoners met een beperking. 
- Bijdrage leveren aan het bevorderen en welbevinden van kwetsbare jeugd, volwassenen en ouderen met een 
beperking of chronische ziekte. 
- Bijdrage leveren in de vroegtijdige signalering van een mogelijke ondersteuningsbehoefte. 
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- Bijdrage leveren aan het kunnen vinden en vergroten van de toegankelijkheid van voorliggende voorzieningen in 
de samenleving van de gemeente Hellendoorn. 

Oplossing en effecten: 
Voorgesteld wordt om voor 2018 een budgetsubsidie van C 226.776, - aan MEE IJsseloevers te verlenen. Het 
gaat om hetzelfde bedrag als in 2017. In de bijgesloten offerte (bijlage 1) is beschreven welke activiteiten MEE 
IJsseloevers voor dit bedrag in 2018 uitvoert. Het betreft de volgende producten: 

1. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare inwoners met als doel: meedoen mogelijk maken 
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
De wijze waarop MEE de onafhankelijke cliëntondersteuning vormgeeft gaat altijd uit van het bevorderen 
van eigen kracht en zelfredzaamheid van de kwetsbare inwoners uit de gemeente Hellendoorn. Dit doen 
zij door bij elke vraag om onafhankelijke cliëntondersteuning, de werkwijze Sociale Netwerk Versterking 
in te zetten. Er zal in 2018 extra actie worden ondernomen om de bekendheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning te vergroten 

2. Coördinatie van Integrale Vroeg Hulp (IVH) zodat een (dreigende) ontwikkelingsachterstand bij kinderen 
van 0-7 jaar zo snel mogelijk wordt gesignaleerd en opgepakt (door middel van een multidisciplinaire 
aanpak). 
Daartoe wordt maandelijks het IVH kernteam Twente-noord georganiseerd. In de afgelopen jaren 
kwamen er relatief veel aanmeldingen vanuit Hellendoorn maar er is geconstateerd dat het aantal 
aanmeldingen in 2017 achterblijft. MEE IJsseloevers gaat actie ondernemen om de bekendheid te 
vergroten bij huisartsen, (pre) onderwijs, GGD. 

3. Collectieve inzet: 
MEE biedt cliëntondersteuning in groepsverband (groepswerk). 
MEE zet haar expertise in, bij en op lokale netwerkoverleggen/bijeenkomsten en casus overleggen om 
deze expertise ook te delen met andere professionals. 
MEE wil gaan deelnemen in de Vroegsignalering Informatie en Advies (VIA) teams. Zij willen hier 
specifieke kennis en kunde inbrengen. De VIA teams zijn momenteel in doorontwikkeling en het is de 
vraag of zij blijven bestaan in de huidige vorm. Wel behoort MEE IJsseloevers tot het voorliggend veld in 
de gemeente Hellendoorn en is het wenselijk dat zij betrokken zijn bij preventief werken in de gemeente. 
Dit past echter binnen 'deelname aan lokale netwerkoverleggen/bijeenkomsten' als deze georganiseerd 
worden. Zolang er geen duidelijkheid is over de vorm waarin de VIA teams verder gaan, is het niet 
wenselijk dat MEE IJsseloevers hier in aanschuift. 
MEE zet het Project Grenzeloos Actief in, welke bijdraagt aan een regionale impuls aan sport en 
bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. 

4. Inzet van een toekomstcoach bij een groep kwetsbare jongeren waarbij het niet vanzelfsprekend is dat 
ze meedoen in de participatiesamenleving. Het doel is dat met name jongeren een soepele overgang naar 
volwassenheid (18-/18 H-) ondervinden. 
De toekomstcoach wordt toegevoegd aan het netwerk van de jongere met een beperking en bekijkt 
vanuit vogelperspectief het pad dat hij of zij bewandelt. De door MEE ontwikkelde sociale 
netwerkstrategie ligt hieraan ten grondslag. Deze werkwijze is gericht op de activering van de jongere en 
zijn sociale omgeving, en heeft naast het bevorderen van de zelfredzaamheid het behoud van de 
zelfbeschikking van de jongere en zijn netwerk tot doel. De toekomstcoach is actief thuis binnen het 
gezin en biedt zowel ondersteuning aan de ouders bij opvoeding als aan de jongere op gebied van leren 
en werken, sport en vrije t i jd. 
Deze werkwijze valt binnen de huidige begroting van MEE IJsseloevers en wordt ingezet voor de 
jeugdvragen. Er is nog een verdieping mogelijk van deze werkwijze, namelijk dat MEE IJsseloevers hierin 
extra coördinatie en projectleiding op zich neemt (om actief op zoek te gaan naar deze doelgroep). Dit 
vergt extra tijd en coördinatie waardoor er sprake zal zijn van extra aanbod. Een aanvraag en volledige 
uitleg voor deze aanvullende dienst is nog niet binnen en er wordt daarom voorgesteld om een eventuele 
verdieping nader te onderzoeken in 2018. 
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Ureninzet 

Product Aantal uren Subsidie aanvraag 
Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning 

2.200 

Coördinatie van 
Integrale Vroeghulp 

44 

Toekomstcoach 400 
Collectieve inzet 339 
Totaal 2983 C 226.776,00 

Planning: 
MEE IJsseloevers ontvangt, nadat uw college heeft besloten, een beschikking (bijlage 2, 17UIT06653) voor het 
aangevraagde subsidiebedrag van C 226.776,00 . In 2018 wordt aan de hand van twee rapportages (in mei 
2018 over het eerste kwartaal en in september 2018 over de eerste drie kwartalen) bepaald of de activiteiten 
op de afgesproken manier worden uitgevoerd. 

Financiële consequenties: 
In de begroting 2018 is een budget van C 235.000,- - opgenomen. De reguliere subsidie bedraagt 6 
226.776,00. Dat betekent dat er nog enige ruimte is om een verdieping van de werkwijze van MEE IJsseloevers 
van de Toekomstcoach te honoreren. In 2018 zal onderzocht worden of dit wenselijk en nuttig is. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
Het verlenen van de subsidie vindt plaats op grond van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 
Hellendoorn 2014. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
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. 

Bijlagen: 
1. Offerte 2018 
2. Concept beschikking 
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