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 Reactie op de Doetinchemse Keuze - MEE Oost-Gelderland  

 

Allereerst een woord van waardering voor college en raad. Er ligt een 

gedegen stuk met een visie waarin de  noodzakelijke kanteling in diverse 

domeinen is doorgedacht en ingezet. Daarin zijn grote stappen gezet ten 

opzichte van eerdere fases en er ligt een goede basis voor de uitvoering 

van het sociaal domein. Ook is MEE gelukkig met de manier waarop de 

cliëntondersteuning expliciet benoemd is en de afspraken die we 

daarover hebben kunnen maken. Uiteraard zijn er vragen:  

 (II, hoofdstuk 6 preventie) De inzet van de gemeenten Doetinchem 

om meer ondersteuning in de algemene voorzieningen en in het 

sociale netwerk van burgers te bieden, begint vruchten af te 

werpen. Het aantal doorverwijzingen naar de tweedelijn neemt af 

en de toestroom naar maatwerkvoorzieningen ook. Vanuit 

financieel opzicht is dit toe te juichen. De buurtcoaches 

rapporteren binnen MEE het positieve effect voor cliënten. Er zijn 

echter ook situaties gevallen, waar via beroep en bezwaar blijkt 

dat cliënten toch recht hebben op een bepaalde voorziening. Wij 

zien dat terug in onze sociaaljuridische casuïstiek. Voert de 

gemeenten haar toegangsfunctie hier niet te stringent uit, 

waardoor cliënten onnodig lang moeten wachten op zorg of 

ondersteuning, en er veel middelen wegvloeien naar procedures? 

 (II, hoofdstuk 6 preventie, II  17 ondersteuning thuis ) De gemeente 

heeft een kans om in de functie begeleiding op een innovatieve, 

preventieve manier te gaan inkopen. Hier komt substantieel budget 

voor. Dit inkoopproces is regionaal belegd. Wordt er genoegd door 

de raad gevolgd dat hier een impuls tot innovatie vanuit gaat, die 

tot ontschotting en kostenreductie leidt? 

 (I, hoofdstuk 6 preventie) De expliciete keuze voor preventie is een 

positieve ontwikkeling, voorkomen is beter dan genezen. De 

mantelzorgers vragen daarin onze expliciete aandacht, omdat we 

van hen enerzijds vragen om meer te gaan doen, en anderzijds een 

vorm van bescherming noodzakelijk vinden. MEE gaat graag in 

gesprek met de gemeente over hoe we dit fragiele evenwicht 
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kunnen bewaken binnen alle initiatieven die door de gemeente 

geïnitieerd worden. 

 (II, hoofdstuk 7 Werk en 9 Wijkcoöperatie) In het domein 

participatie leeft veel onrust bij onze cliëntgroep, die zich vaak 

onderaan de participatieladder bevindt (groep 4). De gemeente 

zou helderheid moeten scheppen over de vorm van beschut 

werken die er nu is en de vormen die er gaan komen. Wat wordt er 

geïnvesteerd in deze hele kwetsbare groep, hoe zit het met de 

toekomst van Wedeo en wat gaan we straks in de wijkcoöperatie 

vormgeven? Belangrijk voor de raad om dit proces goed te volgen: 

kwetsbare groep! 

 (II, hoofdstuk 11 Taakafbakening Buurtcoaches). MEE draagt per  1 

januari de werkgeversverantwoordelijkheid over voor de 

buurtcoaches die al werkzaam zijn in de wijk. Wij vragen de raad 

erop toe te zien dat deze vier mensen, die er twee jaar investeren 

en pionieren op hebben zitten, hun arbeidsrechten niet verspelen 

door deze overstap .Hun grote inzet voor de gemeente zou dan 

‘beloond worden’ met een verlies aan arbeidsrechtelijke positie. 

Daar kan MEE niet aan mee werken! 

Tegelijk wil MEE graag blijvend investeren in de kennis en kunde van 

buurtcoaches door haar kennis over te dragen rondom kwetsbare 

doelgroepen. Hierover worden voor 2015 afspraken gemaakt met 

de gemeente. We kunnen zo bijdragen aan het beperken van het 

risico dat buurtcoaches te weinig professionele kwaliteit hebben (II, 

25, risicomanagement). 

 (II, hoodstuk12 Onafhankelijke clientondersteuning) Door de 

afspraken die er met de gemeente zijn gemaakt over de 

sociaaljuridische dienstverlening, is een groot deel van de 

onafhankelijke cliëntondersteuning geborgd. Over de informatie en 

adviesfunctie voor cliënten hebben we nog weinig duidelijkheid. 

De 2.700 vragen die MEE jaarlijks beantwoordt van cliënten, maar 

ook professionals gemeenten en sociale raadslieden, worden straks 

nog steeds gesteld. Alleen heeft MEE daar geen financiering voor 

gekregen. Hoe zorgen we dat hier geen kennis verloren gaat? 

 (II hoofdstuk 16, Inkomensondersteuning) De gemeente neemt zich 

voor om in de zoekperiode van vier weken ‘jongeren niet tussen 

wal en schip te laten vallen’. Wij zien hierin een groot uitval risico 

en een risico op beginnende schuldenproblematiek.  

 


