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Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  15uit41077    
      

Onderwerp:  Schriftelijke vragen artikel “MEE krijgt geen nieuw contract” 
 
 
Geachte heer Peters, 
 
Uw fractie heeft ons op 30 augustus 2015 een e-mail met raadsvragen gestuurd over het artikel “MEE krijgt 
geen nieuwe contract” in de Gelderlander van 22 augustus jongstleden.  
Wij hebben deze vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief vindt u 
onze beantwoording.  
 
Beantwoording vragen 

 
Vraag 1: In de raadsvergadering van 26 maart jl. is besloten dat het zittende College zijn zetels 
beschikbaar stelt aan een nieuw College en gedurende die periode geen vérgaande besluiten 
zal nemen. De fractie van SP Oude IJsselstreek vindt het opzeggen van een contract met een 
zorginstelling, waarvan een groot aantal zeer kwetsbare inwoners van onze gemeente 
afhankelijk is, een zeer ver gaande beslissing. 
Is het College eens met deze stelling van de SP-fractie en kunt u dit motiveren? 
 
Antwoord: Het college is van mening dat het sluiten en opzeggen van een overeenkomst een uitvoeringstaak 
is en daarmee des colleges. Daarnaast valt dit onderwerp binnen de lijst van zaken waarvan wij met uw raad 
hebben afgesproken dat deze doorgang zouden geven (zie hiervoor onze brief 15 april 2015, 15uit12597) 
Omdat we uw bezorgdheid begrijpen, willen wij uw vragen toch beantwoorden. 
 
Het college is van mening dat het opzeggen van deze overeenkomst geen vergaand besluit is, zoals 
bedoeld in de raadsvergadering van 26 maart jl. Hierbij is van belang dat het opzeggen van deze 
overeenkomst een noodzakelijke juridische stap is. Indien de overeenkomst niet voor 1 juli zou worden 
opgezegd, zou er in 2016 automatische verlenging plaatsvinden. Het opzeggen van de overeenkomst biedt 
daarmee de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met andere leveranciers.  
 
De hoofdmoot van de werkzaamheden die MEE in onze gemeente verricht, bestaat uit het leveren van 
Aanspreekpunten en Praktische Gezins Ondersteuning (PGO). Ten aanzien van de Aanspreekpunten 
kunnen wij melden dat wij inmiddels met een deel van de door MEE gedetacheerde medewerkers een 
overeenkomst hebben gesloten. Zij komen bij de gemeente in dienst als Aanspreekpunt. De kennis en 
kunde van MEE is daarmee op dit punt geborgd. Ten aanzien van de PGO zijn wij op dit moment in gesprek 
met een andere leverancier.  
 
Overigens sluit het opzeggen van deze overeenkomst niet uit dat MEE in de toekomst leverancier van de 
gemeente blijft of wordt. 
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Vraag 2: De SP-fractie is er van overtuigd dat MEE Oost Gelderland een zeer professionele 
dienstverlener is met bijzondere expertises, veel kennis en een groot professioneel netwerk. In 
het genoemde krantenartikel wordt gesteld dat de gemeente door wil gaan met de praktische 
cliëntondersteuning, maar dat dit werk gedaan zal moeten worden door een andere 
organisatie.  
Heeft het college er vertrouwen in dat er een andere organisatie is die op haar vakgebied evenveel 
expertise, kennis is en een even zo groot professioneel netwerk heeft als MEE, een landelijk werkende 
organisatie op het gebied van o.a. cliëntondersteuning? 
 
Antwoord: Het college wil de focus leggen op onze inwoner en de ondersteuning, hulp en zorg die deze 
inwoner nodig heeft. In het contact met de leverancier kijken wij dan ook vooral naar de kwaliteit van de 
dienst of het product dat de professional levert. En minder naar wat de organisatie van de professional 
verder aanbiedt. Als metafoor: de opdracht is om het huis te schilderen. Wij zoeken dan de beste en best 
betaalbare schilder/vakman. Of die werkt bij een groot schildersbedrijf, een klein schildersbedrijf of als 
zelfstandige is voor het college minder relevant.  
 
Ten aanzien van uw opmerking dat MEE een landelijk opererende organisatie is, willen wij u terugverwijzen 
naar het beleidsplan. In de leidende principes is (onder andere) opgenomen: „lokaal waar het kan, regionaal 
waar het beter is‟. Ons is niet gebleken dat landelijk werkende organisaties per definitie betere kwaliteit 
leveren. 
 
Hierbij willen wij u er aan herinneren dat de overeenkomst die wij hebben met MEE voor 2015, is gesloten op 
basis van een verplichting vanuit het rijk. MEE had daarmee een bepaalde voorsprong, ten opzichte van 
andere leveranciers. Door het opzeggen van de overeenkomst in juni dit jaar, is het speelveld voor alle 
leveranciers weer gelijk. Op die manier kunnen bij verschillende leveranciers onderzoeken wat de beste 
prijs/kwaliteitverhouding is voor bepaalde producten en diensten. 
 
Vraag 3: In het artikel wordt gesproken dat de gemeente MEE te duur vindt. MEE geeft in hetzelfde 
artikel aan dat "de hele organisatie op de kop is gegaan om die verlaging mogelijk te maken". 
Zo is het personeelsbestand volgens MEE met ruim 20% ingekrompen en is ook het uurtarief 
met 20% gedaald. MEE geeft in het artikel aan dat de dienstverlening gewoon niet goedkoper kan.  
Is het College het eens met deze stelling van MEE en kunt u dit motiveren? 
 
Antwoord: Wij kunnen geen gefundeerde uitspraken doen over de bedrijfsvoering van MEE. De opmerking 
„dat het gewoon niet goedkoper kan‟ nemen wij dan ook voor kennisgeving aan. Wel constateren wij dat de 
kostprijs van vergelijkbare producten bij andere leveranciers fors lager ligt. Op jaarbasis gaat om een 
dermate substantieel bedrag, dat wij vinden dat wij de verplichting hebben naar ons inwoners toe om op 
zoek te gaan naar een alternatieve leverancier.  
 
Vraag 4: Is het College het met de SP-fractie eens dat cliënten van MEE tot de meest kwetsbare 
inwoners van onze gemeente behoren? 

 
Antwoord: Met de uitkomsten van de sessies Group Model Building in ons achterhoofd hebben wij moeite 
met het labellen van inwoners. Daarbij gaat uw vraagstelling uit van wat onze inwoners niet kunnen, terwijl 
wij liever willen kijken vanuit een positief perspectief. Wij denken dat uw opmerking, hoewel wij deze goed 
kunnen plaatsen, voorbij gaat aan de kracht en mogelijkheden die deze groep inwoners heeft.  
 
Vraag 5: Heeft de gemeente Oude IJsselstreek onderzocht wat de gevolgen zijn voor deze cliënten van 
MEE? 
 
Antwoord: Door te kiezen voor een andere leverancier, zal het gebeuren dat inwoners die nu al 
ondersteuning ontvangen een andere hulpverlener of contactpersoon krijgen. Dit geldt natuurlijk niet voor 
nieuwe gevallen.  
 
Vraag 6: De directie van MEE wil in gesprek met Oude IJsselstreek, maar is niet optimistisch over de 
uitkomst. "Tot nu toe wordt er nauwelijks naar ons geluisterd. Er is geen sprake van 
samenwerking. Dat is jammer. We moeten maar kijken of we de ondersteuning op een andere 
manier kunnen overdragen. Uiteindelijk draait het om kwetsbare mensen die hulp moeten 
krijgen. Dat is ook een verplichting in de Wmo." Dit zijn harde bewoordingen richting 
gemeentebestuur die in het proces- en werkakkoord heeft aangegeven meer met de 



samenleving en netwerkpartners in gesprek te willen gaan.  
Bent u het eens met het genoemde citaat van de directie van MEE en kunt u dit motiveren? 
 
Antwoord: Wij waren bijzonder verrast over deze uitspraak. Met de betreffende directeur is meermalen 
gesproken, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In deze gesprekken is door ons nadrukkelijk de opdracht naar 
voren gebracht die ons door het rijk en uw raad is opgelegd. Ook is bij herhaling gesproken over de rol die 
MEE daarin zou kunnen vervullen en onder welke voorwaarden.  
 
Daarnaast is ambtelijk regelmatig overleg met het management van MEE. Dit was laatstelijk op 19 augustus, 
de dag voor de publicatie in De Gelderlander. In dat gesprek is nadrukkelijk gesproken over mogelijkheden 
op het gebied van innovatieve samenwerking in de nabije toekomst.  
 
Gelet op bovenstaande hebben de uitlatingen ons verbaasd. Temeer omdat zowel op bestuurlijk als op 
ambtelijk niveau al vervolgafspraken met MEE zijn ingepland.  
 
 
Vragen 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, 
beantwoordt Gerben van der Steen deze graag voor u. U kunt heb bereiken via zijn doorkiesnummer 0315 -
292 239 of via de mail: g.vandersteen@oude-ijsselstreek.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer S.P.M. de Vreeze 
secretaris wnd. burgemeester 
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