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Datum 17 december 2019

Onderwerp
Subsidieaanvraag Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden en 
samenwerkingsovereenkomst Stichting OCO

Wij willen
Door middel van zichtbare, toegankelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning de inwoners van De 
Wolden vroegtijdig, beter en sneller helpen met vragen en problemen in het sociaal domein. 

Wij besluiten
1. De Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden subsidie te verlenen 

voor 2020 ter waarde van € 212.500.
2. € 110.000 te betalen vanuit het budget Eerste Lijnsloket Wmo.
3. Resterende € 102.500 vanuit de reserve sociaal domein. 
4. In 2020 op zoek te gaan naar structurele dekking voor Stichting OCO binnen het 

budget van het sociaal domein.

5. Een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning aan te gaan. 

Want
1.1 Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning is opgericht in opdracht van de 

gemeente De Wolden, met het doel om zichtbare, toegankelijke en onafhankelijke 
cliëntondersteuning te ontwikkelen in gemeente De Wolden.
De raad heeft tijdens de raadsvergadering in december 2018 opdracht geven voor 
het ontwikkelen van een zo’n onafhankelijke mogelijk vorm van 
cliëntondersteuning, die ook juridisch geborgd is. Deze vorm komt het beste tot 
uiting in een onafhankelijke stichting, aldus besloten tijdens de collegevergadering 
van 16 april.

1.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak van de gemeente, 
waarvoor we de uitvoering nu overdragen aan de Stichting OCO.
Als gemeente is het onze wettelijke verantwoording om ervoor te zorgen dat er 
een vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning is. Dit staat in Wmo-2015, 
artikel 1.1.1.

1.3 Het subsidiebedrag van € 212.500 is nodig voor de uitvoering van de 
cliëntondersteuning door Stichting OCO.
De totale begroting van Stichting OCO bedraagt in 2020 € 272.500. De incidentele 
investeringen worden gedekt vanuit de subsidie van het ministerie van VWS. Het 
subsidiebedrag van de gemeente is voor structurele lasten en om de inzet van de 
cliëntondersteuning te betalen. De inzet van de cliëntondersteuning is in 2020 
begroot op € 175.000, op basis van 2770 uur. Daarnaast zijn er nog andere structurele 
kosten zoals reiskostenvergoeding, bestuurskosten en organisatiekosten. Zie voor een 
complete toelichting bijlage 2 en bijlage 3 Meerjarenbegroting Stichting OCO. 

Burgemeester en wethouders
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2.1 Vanuit dit budget betaalden wij stichting MEE voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning en voor gespecialiseerde cliëntondersteuning. 
Een groot deel van het contract van MEE bevat de werkzaamheden die stichting 
OCO gaat doen. Hierdoor is € 110.000 minder budget nodig voor stichting MEE. 
Zie voor de verdere financiële onderbouwing de paragraaf financiële gevolgen.

3.1 Vanwege de extra inzet aan uren is het bovenstaande budget niet toereikend.
Bij Stichting MEE kochten we aanzienlijk minder uren in dan dat we nu bij 
Stichting OCO gaan inkopen. Namelijk 1500 uren MEE Drenthe, tegenover 2770 
uren Stichting OCO. Het gemiddelde uurtarief van Stichting OCO ligt lager.
De reden dat we meer uren in gaan zetten, is omdat we Stichting OCO voor een 
bredere doelgroep in het leven hebben geroepen, dan enkel de doelgroep die MEE 
Drenthe voorheen bediende. MEE blijft in De Wolden wel actief door haar inzet in 
de Stichting OCO, de inzet van trainingen en voor multi-problem casussen met 
een dubbele diagnostiek. Daarom kunnen we ook niet het hele budget van 
€ 130.000 inzetten voor stichting OCO.

4.1 We gebruiken het komende jaar om de hoogte van de meerjarenbegroting van 
Stichting OCO beter te kunnen in schatten en te bepalen wat de hoogte van de 
uitzetting daadwerkelijk is 
In de reserve Sociaal Domein zit  € 425.715 aan vrij besteedbare middelen. We 
kunnen niet meerdere jaren de subsidie voor Stichting OCO betalen vanuit de 
reserve. De subsidie voor Stichting OCO leidt tot een structurele uitzetting. 

5.1 Het is belangrijk dat zowel de stichting als de gemeente duidelijke afspraken 
maken over de samenwerking. 
In de samenwerkingsovereenkomst Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
en gemeente De Wolden zijn de belangrijke afspraken opstelt om de rechten en 
plichten van beiden te borgen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder 
andere  de volgende onderwerpen vastgelegd: een periodiek overleg tussen 
stichting en gemeente en de afspraken omtrent begroting en jaarrekening.

Maar
1.1. De subsidie van € 212.500 is een groot bedrag. We leggen hiermee een financiële 

verantwoording neer bij de bestuursleden van Stichting OCO. De stichting is 
nieuw, waardoor het aantal uren dat de cliëntondersteuning daadwerkelijk gaan 
besteden kan afwijken van de begroting.
Om deze onzekerheid weg te nemen, gaan we de subsidie halverwege 2020 
evalueren. Deze voorwaarde nemen we op in de beschikking. De evaluatie kan 
leiden tot het advies om naar boven of naar beneden bij te stellen van de 
subsidie: 

a. Wanneer het advies is om de subsidie te verlagen, dan kan dit worden 
besloten door de wethouder Gezond meedoen.

b. Wanneer het advies is om de subsidie te verhogen, dan zal dit aan het college 
worden voorgesteld.

Daarnaast zullen we per kwartaal een bevoorschotting verlenen, in plaats van 
jaarlijks.
 

Achtergrond
In het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij als doel gesteld om meer in te zetten op 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Door middel van cliëntondersteuning/-advisering willen wij zo 
vroeg mogelijk bij de cliënt betrokken zijn, hem/haar helpen met het in kaart brengen van de 
zorgvraag en ondersteunen in het te doorlopen zorgtraject.
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Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad kaderstellende en richtinggevende besluiten 
genomen. Die besluiten zijn uitgewerkt op de drie hoofdthema’s:

- Inhoud en kwaliteit van de cliëntondersteuning; 
- Onafhankelijkheid en bereikbaarheid van de cliëntondersteuning; 
- Communicatie over de cliëntondersteuning.

Voor de verdere uitwerking van deze kaders hebben wij 16 april de notitie onafhankelijke 
cliëntondersteuning vastgesteld en opdracht gegeven om de Stichting voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning op te richten. 

De financiële gevolgen zijn 
De facturen van MEE werden betaald vanuit het budget 4062040000 Eerste Lijnsloket 
Wmo.
Een aantal taken blijven we afnemen van Stichting MEE, zoals de trainingen KIES voor 
kinderen in een echtscheidingssituatie, Omgaan met geld voor volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking en Brussen, een training voor broertjes en zusjes van kinderen 
met een beperking of chronische aandoening. Daarnaast is de verwachting dat er per 
jaar nog een aantal zeer complexe casussen zijn die het beste behandeld kunnen worden 
door een consulent van MEE.

Huidig budget 4062040000 Eerstelijnsloket WMO 2020
Trainingen MEE Drenthe 
(KIES, Omgaan met Geld, 
Brussen)

€ 7.825,-

Complexe casussen MEE 
Drenthe 

€ 12.175,- 

Subsidie Stichting OCO € 110.000 
Totaal € 130.000

Opbouw subsidie Stichting OCO:
Eerstelijnsloket Wmo € 110.000
Reserve Sociaal Domein € 102.500 Restant: € 425.715-102.500=€ 323.215
Totaal € 212.500

Alternatieven
Een kleiner bedrag subsidie verlenen aan stichting OCO:
Maar, daarmee krijgt de stichting geen eerlijke kans om zelf volwaardig te starten. Daarnaast is er 
altijd sprake van een subsidieverlening, waarbij hierbij met nadruk een tussentijdse financiële 
rapportage wordt gevraagd voor de eventuele bijstelling van de subsidie. 

Bijlagen
Bijlage 1: subsidieaanvraag Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning.
Bijlage 2: Begroting en missie en visie Stichting OCO
Bijlage 3: Meerjarenbegroting Stichting OCO
Bijlage 3: samenwerkingsovereenkomst Stichting OCO en gemeente De Wolden.
 


