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Westendorp, 30 augustus 2015

Geacht College,

Naar aanleiding van het artikel "MEE krijgt geen nieuw contract" in de Gelderlander van 22 
augustus jongstleden, heeft de SP-fractie een aantal vragen.

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?

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? 

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?

4. Is het College het met de SP-fractie eens dat cliënten van MEE tot de meest kwetsbare 
inwoners van onze gemeente behoren?

5. Heeft de gemeente Oude IJsselstreek onderzocht wat de gevolgen zijn voor deze cliënten van 
MEE? 

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?



Wij gaan er van uit dat u deze schriftelijke vragen op adequate wijze en binnen de gestelde termijn 
van 30 dagen aan ons zult beantwoorden.

De fractie van SP Oude IJsselstreek,

Voor deze, 

H.J.M. Peters, fractievoorzitter.


