
 
 
 
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 van 11 september 2018;    
 
Gehoord 

- de beraadslagingen van de commissie sociaal domein van 16 oktober 2018;  
 
Gelezen 

- de schriftelijke reactie van het college op het concept amendement van Maarssen 2000;  
- de beantwoording van de diverse vragen;   

 
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 tot doel heeft inwoners en maatschappelijke organisaties 

het voortouw te laten nemen in de veranderopgaaf, dit met het oog op Zelf- en 
Saamredzaamheid;  

5. het initiatievenfonds duidelijk voorziet in een maatschappelijke behoefte, immers 80% van het 
budget is in het aanloopjaar benut;  

6. de effecten van het project “Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen” nog 
onbekend zijn;  

7. de projectkosten in 2019 met 43% stijgen t.o v. van 2018;  
8. er inverdieneffecten tegenover moeten staan, door bijvoorbeeld minder ambtelijke inzet bij de 

afdeling op een dossier zoals beschermingsbewind;  
 
Besluit 
 

Het voorgestelde dekkingsvoorstel; 
 
Een bedrag van € 95.075 uit het Initiatievenbudget Sterke Basis 2019 beschikbaar te stellen 
voor het voorzetten van het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’ 
in 2019. 
 
als volgt te wijzigen:  
 
De volgende bedragen beschikbaar te stellen voor het voortzetten van het project 
“Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen” in 2019:  
- Restant Initiatievenbudget 2018:  € 21.574 
- Bijdrage uit initiatievenbudget Sterke Basis 2019: € 50.000 
- Mindering op uren formatie afdeling in 2019: € 24.401. 
 
 
Maarssen 2000 
 
 
R. Habes 


