
Actiepunten commissie Sociaal Domein 16 oktober 2018 
 
 
 
1. De vragen van de PvdA schriftelijk beantwoorden (ruim voor de raad). Te weten: is het budget 

2019 voor Leef en partners bedoeld, of wordt er ook werk vanuit de gemeente uit gefinancierd? 
En wat doet het college om het i-budget te promoten? 

2. Een notitie naar de raad sturen over advies over het amendement. 
 
 
1 Beantwoording vragen PvdA 
Budget 2019 
Het budget 2019 is uitsluitend bedoeld voor Leef en samenwerkingspartners; hieruit wordt geen werk 
van de gemeente gefinancierd. 
 
Promoten Initiatievenbudget Sterke Basis 
Sinds januari 2018 is het mogelijk om initiatieven in te 
dienen voor het Initiatievenbudget Sterke Basis.  
 
De communicatie is erop gericht om het initiatievenbudget 
onder de aandacht van onze inwoners en partners te 
brengen zodat er passende initiatieven worden ingediend.  
 
Aanpak:  
We communiceren ook over de lopende initiatieven. Dat inspireert aanvragers tot nieuwe ideeën en 
het maakt de bestaande initiatieven bekend bij potentiële deelnemers. We communiceren op 
herkenbare wijze breed via onze eigen kanalen en via partnerorganisaties en instellingen met een 
‘makelende functie’. De aanvraag voor een initiatievenbudget is zo laagdrempelig mogelijk. Een 
medewerker helpt zo nodig bij de aanvraag.  
Als herkenbaar beeld voor het initiatievenbudget gebruiken we de afbeelding hierboven. 
 
Informatie over het Initiatievenbudget staat op de website sinds week 20. Er is ook een digitaal 
aanvraagformulier.  

Naast deze informatieverstrekking worden organisaties, instellingen en inwoners periodiek actief 
gewezen op de mogelijkheid om hun initiatief in te dienen. De eerste campagne vond plaats in juni 
2018. Deze herhalen we in oktober/november 2018 en januari/februari 2019.  

De promotiecampagne Initiatievenbudget Sterke Basis bestaat uit: 
• Advertentie in huis-aan-huisbladen  
• Artikel op stichtsevecht.nl en in online nieuwsbrief gemeente  
• Inzet twitter met link naar het digitale aanvraagformulier. 
• Facebookadvertentie (zie voorbeeld hiernaast). 
• Banner op de homepage van onze website  
• Regelmatig een bericht op ons intranet ‘Samen@work’ in de groep 

Sociaal Domein, waarvan behalve medewerkers van de gemeente 
ook externe samenwerkingspartners lid zijn. 

• Initiatievenbudget onder de aandacht gebracht van collega’s in 
team S&R, team Toegang, Sociaal Wijkteams en 
gebiedsregisseurs. Zij kunnen externe partners met wie ze contact 
hebben, hierover informeren. Zo benaderen de gebiedsregisseurs 
bijvoorbeeld de wijkcommissies en –raden. 
Dit herhalen we met enige regelmaat. 

 

 

2 Een notitie naar de raad sturen over advies over het amendement. 
Zie de bijlagen met het amendement en de voorgestelde reactie hierop. 
 
 

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/subsidie-voor-initiatievenbudget-sterke-basis_1447.html
https://formulieren.stichtsevecht.nl/formulier/nl-NL/GemeenteStichtseVecht/scSubsidieEsb.aspx/fIntro
https://formulieren.stichtsevecht.nl/formulier/nl-NL/GemeenteStichtseVecht/scSubsidieEsb.aspx/fIntro

