
 

Motie 
 
Reg. Nr. M. 14.1 
 
Agendapunt: 14. Vreemd aan de agenda  
 
Onderwerp: TIM Stichtse Vecht  
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 7 maart 2023, 
 
gehoord hebbende, 
 
• de informatieve commissie van 31 januari 2023; 
• de commissie sociaal domein van 14 februari 2023; 
 
gelezen, 
 
• het onderzoeksrapport van BDO ‘Gemeente SV en TIM SV (Stichting Timon) – 

Onderzoek zorgkostenontwikkeling en verantwoordelijkheidsverdeling’; 
 
constaterende dat: 
 
• het totale budget voor TIM Stichtse Vecht voor het uitvoeren van hun taken ontoereikend 

is; 
• de risicoverdeling, zoals vastgelegd in de partnerschapsakte, voor een groot deel voor 

rekening komt van de gemeente; 
• de jaarcijfers voor 2022 van TIM Stichtse Vecht op dit moment nog niet definitief zijn; 
• de prognoses van TIM Stichtse Vecht voor 2023 onzeker zijn; 
 
overwegende dat: 
 
• de (financiële) gevolgen voor de gemeente groot zijn, 
• de gemeente als opdrachtgever regie dient te nemen om succes te maken van het 

partnerschap; 
• de hulp en ondersteuning aan inwoners van groot belang is; 
• de hulp en ondersteuning (financiële) beperkingen kent; 
• de hulp en ondersteuning tegen redelijke kosten plaats moet vinden; 
• het van groot belang is om hulp- en ondersteuningsvragen te normaliseren; 
• de kwaliteit (en effectiviteit) van de geleverd zorg op dit moment onvoldoende inzichtelijk 

is; 
• de kwaliteit van de rapportages en cijfers op dit moment onvoldoende is; 
 
verzoekt het college: 
 
1. De afspraken rondom het partnerschap (opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap) 

met TIM Stichtse Vecht, op basis van de aanbevelingen uit het BDO-rapport, verder te 
ontwikkelen en hierin, als opdrachtgever, de regierol te versterken; 
 

2. in mei een informatieve commissie te organiseren om de raad te informeren over de 
actuele ontwikkelingen en de (definitieve) resultaten voor 2022; 
 

3. de raad in juni inzicht te geven in de volgende onderwerpen: 
 
a. het financiële resultaat van het eerste kwartaal van TIM Stichtse Vecht; 

Aangenomen, de griffier 
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b. scenario’s voor 2023, met een mogelijke doorkijk naar 2024 om (kwalitatieve) 
hulp te blijven bieden tegen redelijke kosten; 

c. een inschatting van effecten van voorgestelde maatregelen voor 2023 en verder; 
d. de (mogelijke) effecten van verschuiving van hulp door TIM Stichtse Vecht naar 

het voorveld; 
e. de (ontwikkeling) van cliëntenaantallen (onderverdeeld in type hulp- of 

ondersteuningsvraag), wachttijden en de verdeling over wijkteam, specialistisch 
team en onderaannemers; 

 
4. de raad in Q4 2023 inzicht te geven in de scenario’s voor 2025 en verder; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties, 
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