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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Kennis te nemen van de nota ‘Een Sterke Basis – herziene versie’ 
2. Uit de Risicoreserve Sociaal Domein incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor 

versterking van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners door de 7e  
begrotingswijziging van de meerjarenbegroting 2018 vast stellen: 

I. Ophogen budget Programma 4 (Sociaal) met € 322.000 in 2018 en € 397.000 in 2019 
II. Ophogen budget Programma 5 (Samenleving) met € 30.000 in 2018 en € 30.000 in 2019. 

 
Samenvatting 
Gemeenten hebben de transformatieopgave om zorg en ondersteuning beter en goedkoper vorm te 
geven. Een manier om aan deze opgave te voldoen is extra inzetten op preventie en 
vroegsignalering. Op de langere termijn werken richten we onze werkwijzen zo in, dat inwoners en 
partners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de vitale samenleving. Deze werkwijzen werken we 
uit in het cluster ‘Preventie en welzijn’. 
Op de korte termijn geven een tijdelijke impuls aan kansrijke initiatieven, die met het oog op preventie 
en vroegsignalering bijdragen aan het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van onze 
inwoners. Want wie sterk in zijn schoenen staat, valt minder gauw om. Naast dat wat we als 
gemeente allemaal al doen met het oog op preventie en vroegsignalering, is een extra impuls nodig. 
Hiervoor is een eenmalige investering nodig, waarvoor de middelen beschikbaar zijn in de 
Risicoreserve Sociaal Domein. Dit is nader uitgewerkt in de nota ‘Een Sterke Basis – herziene 
versie’. 
 
Bijlagen 
1. Nota 'Een Sterke Basis - herziene versie’ 
2. 7e begrotingswijziging meerjarenbegroting 2018 
3. Advies van de WMO-Raad Sociaal Domein 
4. Reactiematrix op het advies van de WMO-Raad Sociaal Domein 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Nota 'Een Sterke Basis' - herziene versie 
 
Begrotingswijziging 
7e begrotingswijziging meerjarenbegroting 2018 
 
Datum raadsvergadering 
19 december 2017 
 
Datum commissievergadering 
6 december 2017 

 

Commissie 
Sociaal Domein 
 
Portefeuillehouder 
L.J. van Dort 
 
Organisatie onderdeel 
Sociaal Domein 
 
E-mail opsteller 
johan.dorst@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346 25 46 51 
 
Registratie nummer 
Z/16/59395-VB/17/09043 

mailto:johan.dorst@stichtsevecht.nl
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Door een extra impuls te geven aan kansrijke initiatieven met het oog op preventie en 
vroegsignalering is een manier om vorm te geven aan de transformatieopgave, namelijk om betere 
en goedkopere zorg en ondersteuning te organiseren. Door te investeren in de zelf- en 
samenredzaamheid dragen we bij aan een vitale en krachtige samenleving. Want wie sterk in zijn 
schoenen staat, valt minder snel om. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
In januari 2014 is in de gemeenteraden van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht ‘Visie en 
Uitgangspunten Sociaal Domein’ vastgesteld. Dit document vormt de basis voor elke vervolgstap. De 
eerste vervolgstap was het ‘Dienstverleningsmodel Sociaal Domein’ (mei 2014). Dit sturingsmodel is 
gebruikt om de inrichting en werking van het gehele Sociaal Domein in beeld te brengen.  
Vervolgens zijn de kadernota’s Jeugd, Wmo, Participatie en Schuldhulpverlening door de raad 
vastgesteld. Met het dienstverleningsmodel en de kadernota’s in de hand is voor Stichtse Vecht het 
Transformatieplan Sociaal Domein’ (januari 2017) opgesteld. In het Transformatieplan is onder 
andere de beweging beschreven om in te zetten op preventie en vroegsignalering. Deze nota ‘Een 
Sterke Basis’ is een nota met een uitvoeringsprogramma van de vier kadernota’s.  
 
Argumenten 
- Voorgesteld wordt om voor de eenmalige impuls groot € 779.000 de Risicoreserve Sociaal 

Domein als dekking in te zetten. De besteding van deze reserve is een bevoegdheid van de 
raad.  

- Omdat de projecten uit de eerdere impuls (2014) succesvol zijn gebleken, zetten we deze 
aanpak voort, zodat deze aanpak ook op langere termijn effect sorteert. 

- De kosten gaan voor de baten uit: door te investeren in preventie en vroegsignalering wordt 
dure, specialistische ondersteuning en zorg (of intensivering hiervan) voorkomen of uitgesteld. 

- Met dit voorstel wordt voldaan aan de door de raad op 26 september jl. aangenomen motie om 
uiterlijk 19 december 2017 een herziene nota aan de raad voor te leggen. 

 
Kanttekeningen 
Eenmalige impuls 
De investering betreft een eenmalige impuls. Aan betrokken partners wordt dan ook de opdracht 
gegeven om met voorstellen te komen over  
- op welke wijze het initiatief ‘overbodig’ wordt, omdat het overgenomen is door de vrijwillige inzet 

van inwoners. We streven naar een vitale samenleving, die overheidssteun steeds minder nodig 
heeft;  

- op welke wijze het initiatief, mits succesvol, ook financieel een structureel vervolg krijgt. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn door bestaande middelen anders in te zetten en/of door co-financiering. 

Verder worden er, in vergelijking met eerdere versies van deze nota, minder initiatieven voorgesteld. 
Er zijn namelijk criteria opgesteld waaraan een initiatief moet voldoen. Na toepassing van deze 
criteria bleek dat niet alle initiatieven voldeden. Voor sommige initiatieven, zoals ‘Kwetsbare 
jongeren’, geldt dat er andere middelen beschikbaar zijn. Andere initiatieven, zoals rondom ‘Cultuur 
en het Sociaal Domein’, moeten eerst nader uitgewerkt worden, om in aanmerking te komen voor de 
middelen uit het initiatievenbudget. 
 
Communicatie 
Het is belangrijk om het voorgestelde initiatievenbudget onder de aandacht van onze inwoners en 
partners te brengen. Ook de overige regelingen willen we meer bekendheid geven. Want wanneer 
inwoners niet bekend zijn met onze voorzieningen, maken ze er ook geen gebruik van. Daarom is in 
deze nota ook een budget opgenomen voor voorlichting. 
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Financiën, risico’s en indicatoren 
De totale eenmalige impuls voor 2018 en 2019 bedraagt € 779.000. Incidentele inzet van de 
genoemde middelen uit de Risicoreserve Sociaal Domein leidt tot de 7e begrotingswijziging: 
I. Ophogen budget Programma 4 (Sociaal) met € 322.000 in 2018 en € 397.000 in 2019 
II. Ophogen budget Programma 5 (Samenleving) met € 30.000 in 2018 en € 30.000 in 2019. 
 
Voor de langere termijn gaan wij er van uit dat het deel van de totale uitgaven binnen het Sociaal 
Domein, dat we uitgeven aan preventie en vroegsignalering, groter wordt; het deel van de uitgaven 
dat we uitgeven aan zorg en ondersteuning wordt kleiner. We gaan uit van een inverdieneffect op 
maatwerkvoorzieningen. Hiermee voldoen we aan de transformatie-opgave om andere, betere en op 
termijn goedkopere ondersteuning en zorg te bieden. 
 
Bij ieder initiatief wordt toch zo scherp mogelijk geformuleerd welk effect we willen bereiken en hoe 
we dit meten (output en outcome). Tegelijkertijd: transformeren is geen exacte wetenschap. Innovatie 
is gaandeweg ontdekken. Daarom lukt het niet om voor alle initiatieven vooraf getalsmatige effect- en 
prestatie-indicatoren op te stellen.   
 
Vervolg 
Wanneer de raad instemt met de begrotingswijziging, kunnen de in de nota genoemde initiatieven in 
2018 van start. De wijze van monitoring is in de nota uitgebreid beschreven. Verder kan gestart 
worden met voorlichting, om het initiatievenbudget verder onder de aandacht te brengen. 
 
 
21 november 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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