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AMENDEMENT 2018-ll-7m
Onderwerp: Zorgloket
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d.12-11-2018
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat

1. cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door MEE en de rol van MEE in 2019 gaat
veranderen;
2. uit onderzoek WMO en cliëntondersteuning blijkt dat 37% van de hulpvragers op
de hoogte is van deze vorm van ondersteuning,
van mening dat

1. goede, herkenbare ondersteuning tot meer begrip bij de inwoners met een
hulpvraag leidt;
2. ondanks de transitie van de teams "DOEN" er onduidelijkheid is bij inwoners over
waar de hulpvraag neergelegd kan worden;
3. de opzet van een duidelijk herkenbaar, eenduidig zorgloket een verbetering voor
de inwoners betekent;
4. de cliëntondersteuning onafhankelijk dient te zijn,
besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2019-1022 als volgt gewijzigd vast te
stellen: speerpunt 1.3 en 1.4 toe te voegen aan 01-Laagdrempelige toegang tot zorg
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1.3 - We versterken de toegang tot
zorg door een zorgloket

1.4 - Wij informeren inwoners over
hun recht op onafhankelijke
cliëntondersteuning.

•

We onderzoeken in 2019 op welke
wijze er een centraal zorgloket kan
worden gerealiseerd en streven er
naar deze eind 2019 operationeel te
hebben.
• De inwoners worden op de hoogte
gesteld van de aanwezigheid van
deze dienstverlening.
Na het realiseren van een zorgloket
wordt de zorgvrager geattendeerd op
het recht op onafhankelijke
cliëntondersteuning.
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