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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 06-52585931 en raadsgriffie@woerden.nl  

 

 
Raadsvoorstel (16R.00061) Investeringsplan 2015 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de 
opsteller(s) zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 

 
1. Doel van de bespreking  

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten: 
1. Vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening 2015 akkoord te gaan met de 

budgetreservering 2015 naar 2016 zodat de middelen voor het investeringsfonds 
behouden blijven. 

2. Uit het investeringsfonds 450.000 euro beschikbaar te stellen in het kader van het 
investeringsplan 2015 voor de subsidieaanvragen, ingediend in 2015, aangaande de 
initiatieven van inwoners en de innovaties van organisaties binnen het sociaal domein. 

3. In te stemmen met continuering van de voorwaarden als opgenomen in het 
investeringsplan 2015 waaronder 450.000 euro uit het investeringsfonds, bestemd voor 
aanvragen ingediend in 2015, beschikbaar wordt gesteld. 

 
De raad heeft op 28 mei 2015 € 550.000,- uit het investeringsfonds beschikbaar gesteld voor 
aanvragen voor initiatieven en innovatie in het Sociaal Domein. Het totale budget dat beschikbaar 
is gesteld voor de transformatie in het sociaal domein in het investeringsfonds voor het jaar 2015 
is € 1.000.000,-. Aangezien de ingediende subsidieaanvragen in 2015 het reeds beschikbaar 
gestelde budget van € 550.000,- overschrijden stelt het college de raad voor om ook het 
resterende bedrag van € 450.000,- beschikbaar te stellen voor honorering van de aanvragen. Het 
niet beschikbaar stellen van dit budget zal leiden tot afwijzing van de subsidieaanvragen. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

1. Voorgeschiedenis 
 

27 mei 2014 
raadsvergadering 

Coalitieakkoord 
“Er komt in 2015, 2016 en 2017 een investeringsfonds om eventuele meerkosten 
voor initiatieven, die bijdragen aan het behalen van efficiencyvoordelen en het 
behalen van structureel financieel evenwicht, te kunnen ondersteunen.  
Dit fonds wordt slechts ingezet, indien de rijksmiddelen voor deze herstructurering 
ontbreken of onvoldoende zijn. Dit fonds wordt gevuld vanuit gemeentelijke 
middelen. Het bedrag dat er in dit akkoord voor wordt gereserveerd, wordt 
verminderd met het bedrag dat ervoor vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld.” 
Het investeringsfonds voor 2015 bedraagt € 1.000.000,-, voor 2016 € 500.000,- en 
voor 2017 € 250.000,-. 

10 november 
2014 
raadsvergadering 

Rv (14R.00386) inzake Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 
Een motie over het investeringsfonds wordt aangenomen met de volgende 
strekking:  
“de intentie van dit fonds is te investeren, waarbij de plannen binnen dit fonds 
worden gebaseerd op een business case en er sprake is van aantoonbare return-
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on-investment, zowel in financiële, maar ook in kwalitatieve zin; de middelen 
binnen het fonds alleen aangewend kunnen worden middels een door de raad 
goedgekeurd plan en bijbehorende begroting; de middelen binnen het fonds 
aangewend worden voor versterking van taken op het gebied van:  

1) preventie  
2) versterking van de aansluiting bij natuurlijke vindplaatsen in de wijken  
3) ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers  
4) zelfregie  

Waarmee het beoogd effect van de decentralisatie opdracht: verschuiving van 
zorg naar 2e naar 0e lijn, ook daadwerkelijk gefaciliteerd wordt.“ 

7 januari 2015 
commissie 
Welzijn 

Rv (14R.00772) inzake Investeringsplan sociale infrastructuur 2015 

 De commissie is unaniem in het oordeel dat dit stuk niet voldoet aan de 
verwachtingen zoals die bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staan opgenomen 
en zoals is aangegeven in de aangenomen motie Bestedingskaders 
investeringsfonds Sociaal Domein (businesscases en return on investment).  

 Naar aanleiding van de bespreking van het stuk in eerste termijn besluiten 
wethouders Koster en Duindam om het stuk in te trekken.  

19 mei 2015 
commissie 
Welzijn 

Rv (15R.00219) inzake Investeringsplan 2015 Sociaal Domein  
De focus van de discussie spitst zich toe op de Inwonercloud en de daarmee 
gepaard gaande kosten, mantelzorg, social return on investment en de verdeling 
van de investeringen over de verschillende transities.  

28 mei 2015 
raadsvergadering 

Rv (15R.00219) inzake Investeringsplan 2015 Sociaal Domein  

 Een amendement van CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes inzake 
herformulering van het besluit wordt aanvaard. 

 Een amendement van D66 inzake zorg in de 0-de lijn wordt aanvaard. 

 De raad besluit unaniem het (door de amendementen gewijzigde) 
investeringsplan 2015 sociaal domein vast te stellen.  

De raad stelt hierbij 550.000 euro beschikbaar voor aanvragen in 2015 voor 
initiatieven en innovaties in het sociaal domein. 

2 december 2015 
commissie 
Welzijn 

Rib Investeringsplan 2015, voortgang (toekenning aanvragen tot 1 
september 2015) 
In de voortgangsrib geeft het college aan dat tot 1 september 2015 15 
subsidieaanvragen zijn ontvangen. Op basis van de aanvragen wordt een bedrag 
van € 438.863,- toegekend. 

 De commissie stelt onder meer vragen over de continuïteit en bestendigheid 
van cofinanciering, de borging van projecten, te verwachten resultaten en 
communicatie.  

 Wethouder Duindam zegt toe dat de raad in februari kan praten over de 
bestedingskaders voor 2016.  

 
3. Vervolgprocedure 

 De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 24 maart 
2016. 

 Na het besluit van de raad worden subsidieaanvragers op de hoogte gesteld over het besluit 
op hun aanvraag. De raad wordt middels een Rib geïnformeerd welke aanvragen uit 2015 
zijn gehonoreerd. 

 In een extra informatiebijeenkomst over het Sociaal Domein op 17 maart 2016 wordt de raad 
onder andere geïnformeerd over de bestedingskaders voor 2016. 

 

4. Bijzonderheden 
- 
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