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Voorgesteld besluit 

1. Aan Stichting Carrefour welzijnsgroep Noordoostpolder voor de periode van 1-7-2020 t/m 31-
12-2020 een subsidie van € 82.000 verlenen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 

2. De onder 1 verleende subsidies bevoorschotten in 2 gelijke termijnen in september en oktober 
2020. 

3. De raad informeren 
 
Inleiding 
Carrefour heeft een subsidieaanvraag ingediend voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De 
activiteiten versterken de positie van kwetsbare inwoners in hun gesprek met instanties en het betreft 
een wettelijke taak. Hierbij valt te denken aan ondersteuning tijdens een gesprek met de gemeente 
tijdens een aanvraag WMO.  
 
Doelstelling 
Op onafhankelijke en passende wijze ondersteunen van kwetsbare inwoners, die het in het proces 
naar ondersteuning niet, of niet geheel, zelf redden. 
 
Argumenten 
1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke opdracht 
Vanuit de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om voor het hele sociaal domein gratis, laagdrempelige 
en onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar te stellen voor cliënten. Door Carrefour 
onafhankelijke cliëntondersteuning te laten verzorgen, voldoen we aan onze wettelijke verplichting. 
 
1.2 Het aanbod van Carrefour wordt afgestemd op de “zwaarte” van de hulpvraag  
Carrefour stemt de benodigde inzet van de ondersteuning af op de complexiteit van de hulpvraag. Dit 
blijkt uit de voorgestelde aanpak. Daarin geeft men aan een vrijwilliger in te zetten waar kan en een 
professional waar nodig. Dit is in lijn met het uitgangspunt “Passende ondersteuning voor wie dat 
nodig heeft”. 
 
1.3 Kennis blijft behouden doordat MEE IJsseloevers partner is van Carrefour 
Niet alle historisch opgedane ervaring gaat verloren omdat MEE partner van Carrefour is in de 
uitvoering. Dit blijkt uit de aanvraag waarin dit specifiek staat benoemd.  
 
1.4  Uitvoering door Carrefour draagt bij aan een overzichtelijk zorglandschap 
Deze taak werd voorheen door MEE IJsseloevers uitgevoerd. Door het beleggen van deze taak bij de 
bestaande welzijnsorganisatie neemt de versnippering van het aanbod voor inwoners af. Dit draagt bij 
aan een overzichtelijk zorglandschap. 
 
2.1 De kosten worden gespreid over de uitvoeringsperiode gemaakt 
Het gelijkmatig bevoorschotten van de subsidie is passend. De inzet en daarmee kosten worden 
gespreid over de uitvoeringsperiode gerealiseerd. Zo zijn de beoogde prestatie en vergoeding op 
elkaar afgestemd.  
 
3.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 
Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de financiële 
kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is het wenselijk 
om de raad op de hoogte te houden van deze subsidies. 



 
 
 
Kanttekeningen 
1.1  Een deel van de ondersteuning (Levenscoaching) blijft bij MEE IJsseloevers  
Voorheen werd er een subsidie verstrekt voor zowel onafhankelijke cliëntondersteuning als ook voor 
levenscoaching. Dit laatste onderdeel blijft voorlopig bij MEE IJsseloevers, om de continuïteit aan 
inwoners te borgen. Hierdoor blijft er tijdelijk sprake van beperkte versnippering, want de 
dienstverlening is voor slechts een klein deel van de totale doelgroep. Omdat deze dienstverlening 
meer een maatwerk karakter heeft, wordt deze meegenomen in de toekomstige aanbesteding van het 
maatwerk. Waardoor de versnippering op termijn vervalt. 
 
1.2 De overgang betekent een verandering voor bestaande cliënten  
Omdat de cliëntondersteuning overgaat van MEE naar Carrefour ontstaat er een overgangsperiode. 
Uit de aanvraag blijkt dat Carrefour daarover afspraken heeft gemaakt met MEE. En dat zij daarvoor 
middelen binnen de aanvraag voor gereserveerd heeft. Het uitgangspunt, dat inwoners die al 
ondersteunt worden geen last mogen hebben van de overgang, wordt zo ondersteund. 
 
Planning/Uitvoering 
Carrefour ontvangt direct na uw subsidiebesluit de verleningsbeschikking 2020 en de subsidies. Want 
die worden als voorschot uitbetaald. 
 
Bijlagen 

1. Subsidieaanvraag (nr. 0171196316). 

2. Verleningsbeschikking Carrefour (nr.0171202629). 
 


