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MEE
Preventie
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team
Verlening 2017
Budgetsubsidie: € 359.612
Op 24 juni 2016 is de aanvraag
ingediend. Een herziening hierop is op 4
november ingediend.

Vaststelling 2017
Budgetsubsidie: € 359.612
Aanvraag binnen op 10 april 2018 en
voldeed aan gestelde criteria.
De aanvraag bevat de verantwoording
van de budgetsubsidie.

Geen.
MEE vraagt budgetsubsidie aan. MEE
levert hiervoor prestaties op het gebied
van de KrimpenWijzer en Krimpens
Sociaal Team.
Met de budgetsubsidie zal MEE op een
toegankelijke en kwalitatief verantwoorde
wijze de volgende functies uitvoeren.

MEE voldoet aan alle
prestatiesverplichtingen opgenomen in
de subsidie-overeenkomst 2017.

Lokaal afgesproken activiteiten
MEE stelt consulenten beschikbaar die
deel uit maken van Krimpens Sociaal
Team en stelt consulenten beschikbaar
voor de uitvoering van
cliëntondersteuning bij de
KrimpenWijzer.

Lokaal afgesproken activiteiten
MEE voert de afgesproken activiteiten
uit in de KW en het KST (4 fte). Met
ingang van 2016 maken de
medewerkers van MEE gebruik van het
registratiesysteem van de gemeente. Er
wordt goed gebruik gemaakt van de
expertise van de medewerkers van
MEE binnen het KST en de KW. Hun
kennis en kunde heeft een duidelijke
meerwaarde.

MEE geeft mensen met een beperking
uit de gemeente Krimpen aan den IJssel
ondersteuning bij het zoeken, vinden en
behouden van een passende
sportactiviteit, gericht op participatie in
de samenleving.

In 2017 zijn er 6 bemiddelingen
gerealiseerd. Dit houdt in dat inwoners
een passend sportactiviteit hebben
gevonden. De indruk bestaat dat
sommige ouders en medewerkers van
het KST inmiddels zelf de weg weten te
vinden naar het aangepaste
sportnetwerk. Er is een nauwe
samenwerking met SynerKri.

MEE geeft aan mensen met een
beperking uit de gemeente Krimpen aan
den IJssel een training in het zelfstandig
reizen (fiets/OV).

In 2017 zijn 5 aanmeldingen gedaan.
Met 3 personen is een traject gestart. 2
personen zijn geslaagd. 2 personen zijn
na hun intake zelf gaan oefenen met
hun eigen netwerk.

Lokale activiteiten op basis van
regionale afspraken
MEE draagt zorg voor
crisisdienstverlening aan kwetsbare
mensen met een beperking.

Lokale activiteiten op basis van
regionale afspraken
De inzet van 4 fte is niet gerealiseerd
door zwangerschapsverlof en
uitdiensttreding. Over geheel 2017 is
gemiddeld 2,75 fte ingezet. Vanaf 2018
worden de regionale taken niet meer
ingekocht waardoor het vervangen van
vertrekkende medewerkers niet goed
mogelijk bleek.

1

MEE coördineert en zorgt voor uitvoering
van Integrale Vroeghulp voor de meest
kwetsbare kinderen (0-6 jaar) in de
gemeente Krimpen aan den IJssel.

Door professionals uit Krimpen is in
2016 en 2017 geen gebruik gemaakt
van het team. Daarom is deze
voorziening per 2018 niet meer
opgenomen in de subsidieovereenkomst.

MEE geeft aan professionals en
vrijwilligers uit de gemeente Krimpen aan
den IJssel een training in het herkennen
van en omgaan met mensen met een
beperking.

Een LVB verdiepingstraining voor
medewerkers van het KST heeft plaats
gevonden en is gewaardeerd met een
7.4.

MEE stelt kennis en ondersteuning
beschikbaar in de gemeente Krimpen
aan den IJssel op het gebied van Licht
verstandelijk beperking (LVB), nietaangeboren hersenletsel (NAH) en
autisme spectrum stoornissen (ASS).

MEE heeft 1,3 fte beschikbaar gesteld
voor expertise LVB, NAH en ASS. Door
cliënten en professionals uit Krimpen is
9 keer gebruik gemaakt van de diensten
van het Expertisepunt.

Extra afspraken
De gemeente heeft inspraak bij de
aanstelling van een
kandidaat/medewerker die
door MEE geleverd wordt voor de
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal
Team (KST);
Medewerkers van MEE zijn bij MEE in
dienst maar zij werken vanuit de
KrimpenWijzer en/of het KST en
presenteren zich ook als zodanig. De
KrimpenWijzer biedt cliëntondersteuning
en MEE levert de mensen om dat te
realiseren.
Bijzonderheden

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Begroting 2017

Post / Budget

2017 is het eerste jaar dat we een
subsidie-overeenkomst sluiten met MEE.
In 2015 en 2016 was hiervoor een
convenant afgesloten.
De aanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in het
Beleidskader 2015 en de beleidsregels:
- 4.0. KrimpenWijzer
- 5.0. Basishulp Krimpens Sociaal Team
KrimpenWijzer (Subsidieverlening
ContourdeTwern en MEE)
€ 517.050
Krimpens Sociaal Team
(Subsidieverlening MEE)
€ 255.985
Uit onderstaande posten vindt
financiering plaats van dit
subsidiebedrag. Deze posten zijn
toereikend voor het totaalbedrag.
442485/6716107 KrimpenWijzer
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De gemeente heeft inspraak gehad bij
de aanstelling van een nieuwe
medewerker.

De medewerkers van MEE presenteren
zich als medewerkers van de KW en
het KST.

De aanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in de
Beleidsregel subsidiëring 2015:
- 4.0 KrimpenWijzer
- 5.0. Basishulp KST
De budgetsubsidie wordt op het
verleende bedrag van € 359.612
vastgesteld. MEE heeft een positief
saldo van € 2.759, welke in een
egalisatiereserve gestort dient te
worden.
De vaststelling leidt niet tot
overschrijding van het bij de verlening
genoemde budget.

Beslissing

442485/6670301 Krimpens sociaal team
MEE een budgetsubsidie voor 2017
verlenen van € 359.612. De
budgetsubsidie verlenen overeenkomstig
de concept beschikking en de concept
subsidieovereenkomst.
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De budgetsubsidie op het verleende
bedrag van € 359.612 vast te stellen en
€ 2.759 laten storten in een
egalisatiereserve (ASV 2012 – artikel
20 lid 1).

