
 
 

 
M 7 

Motie preventieprojecten sociaal domein  
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 11 november 2014, 
 
 
Constaterende, 
 
− Dat op 1 januari 2015 veel verantwoordelijkheden in het sociaal domein overgaan naar de 

gemeente.  
− Dat de gemeente het uitgangspunt hanteert dat de financiële middelen die de Rijksoverheid 

beschikbaar stelt volledig ter beschikking staan voor het sociaal domein; 
 
Overwegende, 

 
− Dat in het sociaal domein sprake is van open einde regelingen, hetgeen betekent dat iedereen 

recht heeft op de zorg die nodig is; 
− Dat een sociale gemeente zich echter niet beperkt tot waar men recht op heeft, maar in 

redelijkheid ook die ondersteuning geeft waar behoefte aan bestaat; 
− Dat daarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan preventieprojecten, waarbij met name moet 

worden gedacht aan projecten op het gebied van mantelzorg en vrijwilligersinitiatieven;  
− Dat het aannemelijk is dat dit soort projecten ook een besparing opleveren omdat dit de eigen 

kracht van de samenleving ondersteunt en de kans verkleint dat een beroep moet worden gedaan 
op (dure) zorg en ondersteuning, maar dat de kost hier wel voor de baat uitgaat; 

− Dat het van groot belang is dat er op 1 januari 2015 voldoende middelen beschikbaar zijn voor 
preventie, ook al is nog niet volledig duidelijk wat de effecten zullen zijn van het beleid; 

 
Verzoekt het College: 
 
− Er voor te zorgen dat er structureel voldoende middelen voor preventie beschikbaar zijn binnen het 

sociaal domein. 
  

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stichtse Vecht, 12 november 2014. 
 
De fractie van het CDA 
  



Toelichting: 
 
De komende jaren worden zowel budgettair als beleidsmatig heel spannend. Waar het om het budget 
gaat, is het voor indieners van groot belang dat de gemeente zich niet af laat schrikken door financiële 
tegenvallers en blijft investeren in preventie. Door ons niet te beperken tot alleen de zuivere wettelijke 
taken maar ook te investeren in ondersteuning waar behoefte aan is, kunnen we uiteindelijk de beste 
zorg bieden. 
 
Dit kan betekenen dat we in het begin geld tekort komen, omdat de kost nu eenmaal voor de baat 
uitgaat. Daarvoor is echter ruimte, middels de stelpost opvang Achteruitgang Algemene Uitkering. Met 
deze motie spreken ondergetekenden uit dat wij  het ook acceptabel vinden dat er geïnvesteerd wordt 
in preventie als daar binnen de nu beschikbare budgetten in de eerste fase geen ruimte voor is. 
 
Indieners hebben ook overwogen om daarvoor specifiek middelen te alloceren, bijvoorbeeld de 
EUR 250.000 die de gemeente tot 1 januari bovenop de Rijksmiddelen beschikbaar had voor de 
WMO, echter, binnen de gekozen begrotingssystematiek met ontschotte budgetten en de stelpost 
opvang Achteruitgang Algemene Uitkering is dit vooralsnog niet nodig. 
 
Mocht in een later stadium blijken dat er additionele middelen noodzakelijk zijn, dan nodigen wij het 
College uit om die discussie met ons aan te gaan. 


