
Beste Fracties die destijds de Nota Sterke Basis hebben ingediend.

Mijn voorstel voor vanavond zou zijn om het dekkingsvoorstel Voorkomen en tijdig signaleren van 
financiële problemen te amenderen. Laat helder zijn dat Maarssen 2000 absoluut niet wil tornen aan 
de inzet op preventie bij zo’n belangrijk dossier. Maar wij willen toch ook graag het 
initiatievenbudget Sterke Basis, na al inspanningen commissie breed, niet zomaar opgeven. Ik hoop 
dat jullie Maarssen 2000 hierin willen steunen.
Ik kan me niet vinden in het voorschot nemen op 2019 op het initiatievenbudget. Met dit besluit 
draaien we een groot deel van ons raadsbesluit terug. Van 200.000 terug naar 100.000 en op basis 
van welke prognosecijfers? Zonder enige evaluatie! Bijv of wellicht het instrument 
Initiatievenbudget niet toegankelijk genoeg is voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat 
zou het geval kunnen zijn.

Leef MD krijgt financiering niet uit subsidie, maar uit een raamovereenkomst, die met een jaar 
verlengd moet/kan worden (dat vindt mijn fractie zeer gewenst). De meerkosten zitten mn in de 
meer cliënten, maar vooral ook in de omslag van beleidsregie naar uitvoeringsregie, waar mogelijk 
Leef MD voor wordt gevraagd.
We spreken hier letterlijk over transformatiekosten. Dat zijn incidentele kosten die niet ten nadele 
mogen gaan van een initiatievenbudget is de overtuiging van mijn fractie.
Er zit gelukkig nog iets ruimte in de risico reserve sociaal domein en mogelijk zal het 
Initiatievenbudget Sterke Basis over 2018 een onderuitputting laten zien. Dat geld vloeit dan 
automatisch terug naar de risicoreserve. De Risicoreserve zal dus ruimer uitvallen dan 217.207 Euro.
Uit beantwoording van de door PvdA en Maarssen 2000 gestelde vragen is helder dat er slechts 3 
aanvragen in 2018 zijn goedgekeurd met een totaal waarde van 37380 Euro. Er resteert dan een 
bedrag over 2018 van 62620. Deze vloeien automatisch terug naar de Risicoreserve Sociaal Domein. 
Dit bedrag biedt dekking voor 2/3 van het gevraagde bedrag.

Het verschil (re allocatie of door Leef MD zelf aanvragen van initiatievenbudget) is dat financiering 
door een eigen aanvraag door Leef MD betekent dat er geen opdrachtgeverschap vanuit de 
overheid is. Men wil die regierol absoluut niet kwijt. Door het geld te re-alloceren stelt de gemeente 
die rol veilig. Verder zou Leef MD worden afgewezen omdat het al een bestaand traject is. Ook niet 
onbelangrijk.

Links om of rechtsom zal een preventief programma zoals Leef MD die uitvoert, een structurele 
financiering vragen. Gaat het op aanvraag van Leef MD via het initiatievenfonds dan moeten ze zelf 
op zoek naar duurzame financiering. Ook dat is een groot verschil van insteek
Na re allocatie moet de gemeente op zoek naar middelen die nog niet in de begroting zijn 
opgenomen. 

Let op Maarssen 2000 is voor continuering van het project, maar tegen de wijze van dekking. Ik zou 
dan ook naast een wijziging van het besluit tevens een verzoek willen indienen om zeker te stellen 
dat  de financiering van preventieprogramma’s als deze een structureel karakter krijgen.

Het amendementsvoorstel luidt als volgt:

Amendement Financieringsvoorstel Project Voorkomen en tijdig signaleren van financiële 
problemen

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 20 november 2018,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met registratienummer Z/18/144908-

VB/18/93981



Gehoord de beraadslagingen van de commissie Sociaal domein d.d 16 oktober 2018,

Overwegende dat:

1. Het project voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen door de Raad breed gedragen 
wordt

2. De Raad van Stichtse Vecht inzet op preventie en voorkomen van problemen.
3. De Pilot met Leef MD in 2017 is omgezet van pilot naar project en daarmee een meer structureel 

karakter krijgt;
4. Het initiatievenfonds Sterke Basis bedoeld is voor innovatie in het voorliggende veld;
5. Aanvragen bij het fonds door derden, niet zijnde de eigen organisatie, moeten worden aangevraagd
6. Het vorige college expliciet beargumenteerd heeft dat financiering van dit project niet thuishoort in 

de nota Sterke Basis, maar expliciet een opdracht is vanuit de preventieve aanpak beschreven in het 
BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2016 – 2020 en onderdeel is van de in januari 2017 vastgestelde 
Transformatieopdracht ( m.n. het uitbesteden van de uitvoeringsregie).

7. Het initiatievenfonds Sterke Basis tot doel heeft inwoners en maatschappelijke organisaties het 
voortouw te laten nemen in de veranderopgaaf, dit met het oog op Zelf- en Saamredzaamheid

8. Er nog geen evaluatie is over de daadwerkelijke uitputting van het initiatievenfonds over 2018
9. Het dekkingsvoorstel een voorschot wil nemen op het initiatievenbudget Sterke Basis voor 2019
10. De kans groot  is dat het initiatievenbudget Sterke Basis 2018 niet ten volle zal zijn uitgeput en 
11. het mogelijke overschot van het initiatievenbudget volgens afspraak terugvloeit naar de Risico Reserve Sociaal 

Domein, naar inschatting een bedrag van € 62.620
12. Er in 2019 reeds een bedrag van €217.207 beschikbaar is in de Risico Reserve Sociaal Domein (zonder mogelijk 

overschot vanuit het initiatievenbudget Sterke Basis 2018)

13. Het dekkingsvoorstel als volgt aan de commissie is voorgelegd
Voor het benodigde bedrag van € 180.000 in 2019 stellen we de volgende dekking voor:
Integratie-uitkering                                                                                € 54.025 
Overschot beheerskosten 2019                                                             € 30.000 
Bijdrage uit initiatievenbudget Sterke Basis 2019                                 € 95.075

Besluit beslispunt bijdrage uit Initiatievenbudget Sterke Basis 2019 ad € 95.075 als volgt op te stellen:

Voor 2019 het restantbedrag Risicoreserve Sociaal Domein (aangevuld met het overschot uit 
Initiatievenbudget 2018) in te zetten voor financiering van het project Voorkomen en tijdig signaleren van 
financiële problemen tot een maximum van €95.075 en daarmee het Initiatievenbudget Sterk Basis 2019 
beschikbaar houdt voor initiatieven uit de samenleving.

Verzoekt het College om na 2019 en verder op zoek te gaan naar structurele financiering van dit preventie 
programma

En gaat over tot de orde van de dag.

Riette Habes
Maarssen 2000


