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1. Onderwerp 

 
MEE specialistenpool en coördinatie integrale 
vroeghulp 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Het garanderen van de continuïteit van de regionale 
inzet van MEE ZHN in de specialistenpool en de 
integrale vroeghulp.  
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5. Advies PHO 1. In 2016 de regionale inzet van MEE ZHN in de 
specialistenpool en de integrale vroeghulp te 
blijven bekostigen;1 

2. Aan MEE als voorwaarde mee te geven dat zij 
een plan opstellen om het gebruik van de 
specialistenpool te bevorderen in gemeenten 
waar nu nog niet veel gebruik van de 
specialistenpool wordt gemaakt. 

3. De kosten voor deze voorzieningen te verdelen 
over de deelnemende gemeenten op basis van 
dezelfde verdeelsleutel als in 2015. 

4. De kosten voor deze voorzieningen op te nemen 
in de gemeentelijke subsidiebeschikkingen MEE 
ZHN 2016. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 

                                            
1 Deze afspraak geldt niet voor de gemeente Voorschoten. Zij zijn inzake de cliëntondersteuning aangesloten bij 
de regio Haaglanden.  
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Voorgesteld wordt om de specialistenpool van MEE 
en de coördinerende taak van MEE bij de integrale 
vroeghulp in 2016 opnieuw met alle HR gemeenten 
gezamenlijk te financieren uit de lokale budgetten 
voor cliëntondersteuning. 

8. Inspraak   Nee 
   

9. Financiële gevolgen Buiten begroting Holland Rijnland (lokale subsidie 
gemeenten) te weten: De totale kosten voor de 
specialistenpool bedragen € 405.001,- (4 fte). De 
totale kosten voor de deelname van MEE aan 
integrale vroeghulp bedragen € 49.460,- (0,56 fte). 
Bij elkaar is dit € 454.461,-.  Per gemeente gaat het 
om ongeveer 10% van het lokale budget voor 
cliëntondersteuning. 
 
Incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Jeugdwet 2015 
 

 Eerdere besluitvorming: Regionale afspraken MEE 
2015 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
MEE specialistenpool en coördinatie integrale vroeghulp  
 
 
Beslispunten: 
De colleges van de regiogemeenten te adviseren: 
1. In 2016 de regionale inzet van MEE ZHN in de specialistenpool en de integrale vroeghulp 

te blijven bekostigen;2 
2. Aan MEE als voorwaarde mee te geven dat zij een plan opstellen om het gebruik van de 

specialistenpool te bevorderen in gemeenten waar nu nog niet veel gebruik van de 
specialistenpool wordt gemaakt. 

3. De kosten voor deze voorzieningen te verdelen over de deelnemende gemeenten op basis 
van dezelfde verdeelsleutel als in 2015. 

4. De kosten voor deze voorzieningen op te nemen in de gemeentelijke subsidie-
beschikkingen MEE ZHN 2016. 

 
Inleiding: 
Algemene context  
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning van alle 
inwoners. De cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (zintuiglijk, lichamelijk 
en verstandelijk, niet-aangeboren hersenletsel en autisme) wordt gegeven door MEE. Op 
basis van een bestuursakkoord tussen VWS, VNG en MEE Nederland uit februari 2014, 
waren gemeenten verplicht om de dienstverlening van MEE in 2015 te continueren. In 
2015 hebben de HR gemeenten allen MEE lokaal gesubsidieerd op vier onderdelen; de 
lokale inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning, de lokale inzet in de Jeugd- en 
Gezinsteams, de regionale inzet van een specialistenpool en de regionale coördinatie van 
de integrale vroeghulp. In 2016 zijn gemeenten vrij om individueel te bepalen of en hoe 
zij de dienstverlening van MEE willen inzetten. Voorstel is om voor 2016 de regionale 
voorzieningen opnieuw op regionaal niveau in stand te houden. 
 
De specialistenpool bestaat uit ervaren gedragsdeskundigen. Het zijn geregistreerde 
psychologen en orthopedagogen die op afroep kunnen worden ingeschakeld door 
professionals. Deze pool ondersteunt wijkteams en vergelijkbare netwerken met 
specifieke kennis over de doelgroepen van MEE en het stellen van diagnoses. De 
specialistenpool is in het eerste half jaar van 2015 vooral ingezet op diagnostiek en 
testen. In totaal heeft de specialistenpool in het eerste half jaar 59 onderzoekstrajecten 
gedaan. Het beeld van de specialisten is dat de problematiek zwaarder is dan eerdere 
jaren: vaak zijn cliënten langere tijd overvraagd en is de ondersteuningsbehoefte niet 
goed ingeschat. De specialisten hebben in elke gemeente één of meerdere trainingen 
gegeven aan professionals over LVB, ASS en NAH. Een aantal gemeenten ziet graag dat 
de specialistenpool het komend half jaar sterker gaat inzetten op het trainen van de 

                                            
2 Deze afspraak geldt niet voor de gemeente Voorschoten. Zij zijn inzake de cliëntondersteuning aangesloten bij 
de regio Haaglanden.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
 

Datum: 14 oktober 2015 
Locatie:  
Agendapunt: 11 
Kenmerk:  



 

4 

professionals in de teams in gedragsinterpretatie. Ook dient de specialistenpool te blijven 
inzetten op naamsbekendheid. In de ene gemeente wordt nu meer gebruik gemaakt van 
de specialistenpool dan in de andere gemeente. MEE verwacht dat de inzet van de 
specialistenpool in de tweede helft van 2015 toe zal nemen, doordat veel gemeentelijke 
wijkteams in het begin van 2015 in een opstartfase zaten, waardoor de teams meer op 
de interne organisatie gericht waren. 
 
MEE verricht in 2015 (en eerder) de coördinatie van integrale vroeghulp. Integrale 
vroeghulp richt zich op het zo snel mogelijk bieden van passende ondersteuning aan 
jonge gezinnen met kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. 
Integrale vroeghulp heeft een preventieve functie en wordt geboden door een 
multidisciplinair samenwerkingsverband van organisaties, waaraan onder andere 
zorgaanbieders, het revalidatiecentrum en MEE deelnemen. 
 
Beleidskader 
Jeugdwet 2015 
Wmo 2015  
 
Rol Holland Rijnland 
Het grootste deel van de dienstverlening van MEE is in 2015 gedecentraliseerd naar de 
individuele gemeente. Ook voor 2016 maakt elke individuele gemeente afspraken met MEE 
ZHN over hun inzet. Een deel van de huidige dienstverlening van MEE ZHN is echter regionaal 
(op niveau van Holland Rijnland) georganiseerd. Het gaat om de specialistenpool (4 fte 
gedragswetenschappers) en de coördinerende taak van MEE ZHN in de regionale voorziening 
integrale vroeghulp (0,56 fte coördinatie). Holland Rijnland vervult hier dus een 
platformfunctie.  
 
Beoogd effect: 
Het garanderen van de continuïteit van de regionale inzet van MEE ZHN in de specialistenpool 
en de integrale vroeghulp.  
 
Argumenten: 
 
1. Alleen op regionale schaal kan de continuïteit van de specialistenpool en de integrale 
vroeghulp gegarandeerd worden. 
Om de specifieke expertise binnen deze voorzieningen op niveau te houden en de 
dienstverlening betaalbaar te houden, is regionale schaal noodzakelijk. De inzet vanuit 
MEE per gemeente is te klein om apart per gemeente te organiseren. 
 
2. Het lijkt er op dat nog niet alle HR gemeenten de beschikbaarheid van de 
specialistenpool optimaal benutten. 
Uit de eerste halfjaarrapportage komt naar voren dat de specialistenpool in de ene 
gemeente veel meer wordt ingezet dan in de andere gemeente. MEE heeft een 
belangrijke rol in het vergroten van de bekendheid van de specialistenpool en het bij 
gemeenten onder de aandacht brengen van de diverse manieren waarop zij gebruik 
kunnen maken van de specialistenpool, op een manier die aansluit bij de lokale situatie. 
Als MEE met een concreet plan komt is het voor gemeenten duidelijker hoe zij de 
specialistenpool kunnen benutten. 
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3. Door de verdeling van de budgetten gelijk te houden aan vorig jaar passen de kosten 
bij de meeste gemeenten binnen de beschikbare budgetten. 
De meeste HR gemeenten hebben in 2016 hetzelfde budget voor cliëntondersteuning 
beschikbaar als in 2015. De verdeelsleutel van 2015 is gebaseerd op het aantal MEE 
cliënten per gemeente in 2013. Er is door de werkgroep gekeken naar alternatieve 
verdeelsleutels, op basis van inwoneraantal en op basis van de integratie-uitkering 
sociaal domein. Dit leidde tot een andere verdeling en tot bezwaren van gemeenten die 
aanzienlijk meer aan de specialistenpool en IVH zouden gaan bijdragen dan vorig jaar. 
 
4. De budgetten voor cliëntondersteuning zijn lokale budgetten. 
Het is daarom het meest praktisch als gemeenten de subsidiering van de specialistenpool 
en integrale vroeghulp, net als vorig jaar, opnemen in de lokale subsidiebeschikkingen 
aan MEE. Als de financiering via Holland Rijnland zou lopen, ontstaan er onnodige extra 
financiële stromen tussen gemeenten en Holland Rijnland. 
  
Kanttekeningen/risico’s: 
Dit voorstel is gebaseerd op deelname van alle gemeenten. Mocht een gemeente niet mee 
willen financieren, dan moet MEE snijden in de kosten en daardoor waarschijnlijk in het 
niveau van de dienstverlening. 
 
Financiën: 
De rijksmiddelen voor MEE zijn per 1 januari 2015 ongeoormerkt overgeheveld naar het 
budget sociaal domein (Wmo). Dit betekent dat de individuele gemeenten vrij zijn in de 
besteding van deze gelden. De totale kosten voor de specialistenpool bedragen € 405.001,-  
(4 fte). De totale kosten voor de deelname van MEE aan integrale vroeghulp bedragen  
€ 49.460,- (0,56 fte). Bij elkaar is dit € 454.461,-.  Per gemeente gaat het om ongeveer 10% 
van het lokale budget voor clientondersteuning. 
 
Budget cliëntondersteuning en FTE per gemeente ingediende subsidieaanvragen 2016  
                    Specialisten      FTE  IVH  FTE 
Holland Rijnland 
Alphen aan den 
Rijn 

€ 88.220  0,87  € 10.138  0,11 

Kaag en Braassem  € 14.182  0,14  € 2.444  0,03 
Nieuwkoop  € 14.397  0,14  € 2.574  0,03 
Lisse  € 14.797  0,15  € 2.128  0,02 
Hillegom  € 18.102  0,18  € 1.983  0,02 
Teylingen  € 26.153  0,26  € 3.402  0,04 
Noordwijk  € 17.720  0,18  € 2.440  0,03 
Noordwijkerhout  € 12.103  0,12  € 1.496  0,02 
Leiden  € 108.897  1,08  € 11.385  0,13 
Leiderdorp  € 19.281  0,19  € 2.541  0,03 
Oegstgeest  € 11.499  0,11  € 2.200  0,02 
Katwijk  € 55.838  0,55  € 5.957  0,07 
Zoeterwoude  € 3.812  0,04  € 772  0,01 
Subtotaal  € 405.001  4,00  € 49.460  0,56 
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Communicatie: 
MEE wordt van dit besluit op de hoogte gesteld. Ook nemen alle gemeenten de subsidie aan 
de specialistenpool en de integrale vroeghulp op in hun lokale subsidiebeschikking. 
 
Evaluatie: 
De afspraken met MEE gelden voor 2016. Dit betekent dat er voor 2017 en verder nieuwe 
afspraken moeten worden gemaakt. Bij het maken van de nieuwe afspraken zullen deze 
afspraken worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast of veranderd. Hierbij wordt 
onder meer gekeken naar het benodigde aantal fte voor de specialistenpool in 2017 en 
verder, in relatie tot de verwachting dat de kennis over de ‘MEE doelgroepen’ binnen de 
wijkteams/gemeenten verder zal toenemen. 
 
Bijlagen: 
Eerste halfjaarrapportage 2015 specialistenpool MEE 
 

 
 


