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Amendement 
Reg. Nr. A 6.1.B  
 
Agendapunt: 5. en 6. Programmabegroting 2021 en gemeentefonds Septembercirculaire 2020 
 
Onderwerp: Amendement pas op de plaats m.b.t. subsidiekorting vitale coalitie 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht op 11 november 2020. 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Als subbeslispunt onder 3. van het raadsbesluit Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 op 

te nemen:  

 De subsidiekorting van de organisaties van de vitale coalitie voor een bedrag van  

€ 621.665,00 te laten vervallen, met als dekking het overschot vanuit de septembercirculaire 

ter hoogte van € 621.665.  

De organisaties van de vitale coalitie vanuit de regierol van de gemeente te begeleiden bij hoe 

invulling kan worden gegeven aan transformatie vanaf 2022. 

Ruim voor de begrotingsbehandeling 2022 met een voorstel te komen waarbij de hoogte van 

de subsidiekorting op de Vitale Coalitie wordt heroverwogen, met de volgende 

aandachtspunten: 

1. Het voorstel is in partnerschap met de Vitale Coalitie tot stand gekomen. 

2. De transformatiegedachte staat centraal: accent op algemene voorzieningen en daarnaast 

eerste lijn als preventie van dure zorg door tweede lijns voorzieningen. 

3. Extra aandacht voor de rol van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 

4. Zoveel mogelijk behoud van algemene maatschappelijke voorzieningen (uitgangspunt in 

het dienstverleningsmodel). 

5. Preventie als belangrijke kernwaarde, waarbij voorzieningen tbv kinderen en jongeren, 

voorzieningen gericht op een gezonde leefstijl en sociale activiteiten voor ouderen belangrijke 

onderdelen zijn. 
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Toelichting: 
• Bij de begroting van 2020 is een subsidiekorting opgelegd van € 660.000 aan de organisaties 

van de vitale coalitie. 

• De aanleiding van de korting was een sterk meerjarig tekort op het Sociaal Domein. 



• De septembercirculaire 2020 laat een onverwacht positief resultaat zien. 

• De begroting 2021 laat inmiddels een meerjarig positief saldo zien. 

• Verondersteld werd dat de korting op de subsidie door een grotere efficiëntie, doelmatigheid, 

het tegengaan van dubbelingen en betere samenwerking niet ten koste hoefde te gaan van 

voorzieningen. 

• Deze organisaties hebben inmiddels een overzicht gemaakt van hun financiën in relatie tot 

hun activiteiten en bezuinigingen blijken een grote impact te hebben. 

• Preventie in het kader van de Transformatie in het Sociaal Domein is een groot speerpunt  

van deze raad en juist de organisaties van de vitale coalitie pakken deze preventie op, 

waarmee hogere  kosten voorkomen worden. 

• Het komende half jaar start een traject start, onder begeleiding, waarbij de betreffende 

organisaties samen met de gemeente met elkaar bezien hoe tot transformatie gekomen kan 

worden en welke budgetten daarbij horen vanaf 2022.  

• Het positieve saldo uit de septembercirculaire kan aangewend worden om de subsidiekorting 

voor 2021 grotendeels te laten vervallen, waarbij er wel een kleine bezuinigingsprikkel blijft ter 

hoogte van € 38.345,00. 

 

 
 


