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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Het bestedingsplan ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
(POK)’-middelen vast te stellen.
2. De middelen gereserveerd op de stelpost beschikbaar te stellen voor uitvoering van het
bestedingsplan ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)’middelen.
3. De begrotingswijziging 2022-12 vast te stellen.
4. De begrotingswijziging 2023- 3 vast te stellen.

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
(POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te
versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor
heeft het rijk aanvullende middelen vrijgemaakt voor in ieder geval de periode 2021 tot en
met 2027. Stichtse Vecht ontvangt over de periode 2021 t/m 2025 via de algemene uitkering
een totaal bedrag van € 1.350.085,-. In het bestedingsplan worden concrete voorstellen
gedaan die op korte termijn bijdragen aan het versterken van deze doelen. Daarnaast wordt
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Samenvatting

voorgesteld het resterende bedrag te reserveren voor het versterken van de informatie- en
adviesfunctie, het incidenteel ophogen van subsidies voor preventieve hulp- en
dienstverlening en rechtsbescherming.

Bijlagen
1. Bestedingsplan 'Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)'middelen
2. Begrotingswijziging 2022-12
3. Begrotingswijziging 2023-3
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het bieden van extra ondersteuning aan kwetsbare inwoners en voorkomen dat inwoners in
zo’n positie terecht komen. Door de inzet van dit budget kunnen meer inwoners in een
kwetsbare positie geholpen worden.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Argumenten
1.1 Uitvoering van het bestedingsplan draagt bij aan betere dienstverlening aan kwetsbare
inwoners
Met de voorgestelde inzet van de POK-middelen ontwikkelen we activiteiten die de
dienstverlening aan kwetsbare inwoners verbeteren en versterken.
 Door deskundigheidsbevordering en ontwikkeling vakmanschap kunnen professionals
beter maatwerk leveren dat aansluit bij de situatie van de inwoner.
 De inzet van een maatwerkbende, maatwerkbudget en uitvoeringsregisseur maakt het
mogelijk om vastgelopen casuïstiek los te trekken en te kunnen doen wat nodig is.
 Met een goede informatievoorziening hebben inwoners sneller en makkelijker toegang
tot voorzieningen en verdwalen ze niet langer tussen (uitvoerings)instanties. Hiermee
versterken we bovendien de zelfredzaamheid van onze inwoners, helpen we ze (weer)
op weg, gaan we niet-gebruik van voorzieningen tegen en voorkomen we dat problemen
verergeren.
 Met incidentele aanvullende subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening kunnen
we een grotere groep kwetsbare inwoners ondersteunen.
 Met de inzet van voldoende juridische ondersteuning beschermen we de positie van
onze inwoners.
2.1, 3.1 en 4.1 De POK-middelen staan gereserveerd op een stelpost
De middelen zijn bij de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 beschikbaar
gesteld. Vanwege de druk op de ambtelijke organisatie en de daarbij behorende
maatregelen is er nog niet eerder een plan van aanpak voor de besteding van de middelen
opgesteld. Wél is in 2022 al ingezet op een aantal concrete activiteiten en maatregelen.
De raad wordt nu verzocht de gereserveerde middelen beschikbaar te stellen voor
uitvoering van het bestedingsplan POK-middelen, door het vaststellen van
begrotingswijziging 2022-12 en de begrotingswijziging 2023-3. Hiermee wordt de inzet van
de POK-middelen geformaliseerd.
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Kanttekeningen
1.1 Wanneer de POK-middelen niet worden ingezet kunnen we de dienstverlening aan onze
kwetsbare inwoners niet verder verbeteren en versterken.
1.2. Het rijk heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2021 tot en
met 2027. De middelen zijn daarmee incidenteel en niet structureel.

Communicatie
De voorstellen in het bestedingsplan zijn gebaseerd op onze reguliere accountgesprekken
met o.a. TIM SV en de Vitale Coalitie. Met onze ketenpartners gaan we in gesprek over de
verdere invulling van de Pm-posten.

Financiën, risico’s en indicatoren
Gemeenten ontvangen de POK-middelen via een algemene uitkering in het gemeentefonds
conform een verdeelsleutel. Voor 2021 hebben we een bedrag van ongeveer € 320.000
ontvangen. Deze middelen zijn bij de Jaarrekening 2021 overgeheveld naar 2022. Op basis
van de stand van de meicirculaire van 2022 ontvangt Stichtse Vecht over de periode 2021
t/m 2025 via de algemene uitkering een totaalbedrag van € 1.350.085.
In het bestedingsplan wordt voorgesteld deze middelen als volgt in te zetten:
2021
Thema 1: desk undigheidsbevordering en vak manschap
Training IPW Doorbraakmethode
Aansluiting op Doorbraakmethode, gebruik Doorbraaktool en leeromgeving (20
professionals)
Training TIM SV door LEEF
Thema 2: inzet maatwerk bende, -budget en uitvoeringsregisseur
Beschikbaar stellen maatwerkbudget
Inzet uitvoeringsregisseur TIM/gemeentelijke loketten
Thema 3: versterk en informatie en adviesfunctie
Versterken informatie en adviesfunctie
Thema 4: ophogen subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening
Incidentele verhoging subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening
Thema 5: versterk en rechtsbescherming
Extra inzet sociaal raadslieden (ophoging subsidie LEEF MD)
Onderzoeken en organiseren aanvullende rechtsbescherming
Totaal kosten
Rijksbudget
Restant

2022

2023

2024

2025

21.200
24.000

24.000

24.000

20.000
80.000

20.000
80.000

20.000
80.000

2.000
20.000
40.000
pm

pm

pm

pm

pm

pm

59.000
pm

320.125
320.125

59.000
pm

59.000
pm

83.200

183.000

183.000

183.000

243.927
160.727

263.302
80.302

257.851
74.851

264.880
81.880

De Pm-posten werken we verder uit met onze ketenpartners. In een later stadium komen
we met een definitief plan voor invulling van deze posten. Het meerjarenperspectief 2024 en
verder verwerken we in de kandernota 2024.

8 november 2022
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Loco-gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

