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Inleiding
De onafhankelijke cliëntondersteuning is een gemeentelijke voorziening die bestemd is voor 
iedereen die vragen heeft over onderwerpen zoals o.a. zelfstandig leven, zorg en 
ondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt sinds 2020 uitgevoerd door twee 
partijen: MEE en Helpende Handen.

Vorig jaar is de vraag gesteld in de gemeenteraad of er aangesloten kan worden bij het traject 
koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning van Movisie, in samenwerking met de 
VNG. Door mee te doen aan het koplopertraject gaat een gemeente zelf stappen te willen 
zetten met de onafhankelijke cliëntondersteuning en hierbij ook een aanjagende rol te willen 
vervullen in de regio. In februari gaat een volgende tranche koplopergemeenten van start.

Centrale vraag
Gaat het college akkoord met het niet deelnemen als koplopergemeente.

Beoogd resultaat (wat)
-

Kader
-

Argumenten
Aansluiten bij een het traject kan een mooie versterking betekenen voor de 
clientondersteuning. Wel moet worden opgemerkt dat aansluiten bij deze tranche 
koplopergemeenten veel ureninzet voor zowel het door ontwikkelen van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning lokaal als het regionaal aanjagen en ondersteunen van andere gemeenten. 
Op dit moment is er geen ruimte om deze ureninzet te leveren. Daarom wordt geadviseerd om 
niet mee te doen met deze tranche koplopergemeenten.

De onafhankelijke cliëntondersteuning heeft wel de doorlopende aandacht van de gemeente en 
De Kleine Schans. De mogelijkheid tot het verkrijgen van ondersteuning bij aanvragen bij het 
sociaal team worden altijd besproken en de informatie is te vinden op de website van De Kleine 
Schans.

Duurzaamheid en Inclusie
De onafhankelijke cliëntondersteuning helpt inwoners met een mentale of fysieke beperking 
om met verschillende zorgvragen. Door de hulp van de cliëntondersteuners heeft deze 
doelgroep meer mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving.

Maatschappelijke participatie
Door de mogelijkheid tot ondersteuning bij, bijvoorbeeld, aanvragen bij De Kleine Schans is het 
voor de doelgroep van de onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk om (in grotere mate) 
deel te nemen aan de samenleving.

Beoogd resultaat (hoe)

Financiële consequenties
-

Aanpak/uitvoering
- Na instemming van het college zal dit ter informatie naar de raad gaan.

Conclusie
Het is nu niet de juiste tijd om aan te sluiten bij het traject koplopergemeenten, vanwege de 
ureninzet die dit zal vergen. Daarom wordt geadviseerd om niet mee te doen met dit traject.

Communicatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
-
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