Amendement investeringsplan 2015 Sociaal Domein
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (15R.00219)
inzake investeringsplan 2015 sociaal domein.
De raad besluit:
De huidige tekst:
1. Het investeringsplan 2015 Sociaal Domein, met de daarin genoemde kaders voor de
investeringen vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde investeringen, etc. etc.
Te vervangen door:
1. In te stemmen met de budgetreserveringen voor signalering, preventie, 0de lijn en 2e
lijn met de bijbehorende, in het investeringsplan 2015 Sociaal Domein, genoemde
kaders op de gebieden:
a. Innovaties en samenwerking voorveld (€ 150.000,-)
b. Inwonersinitiatief (€ 150.000,-)
c. Innovatie en aanpassing zorgaanbod (€ 150.000,-)
Het werkgebied van bovengenoemde wordt nadrukkelijk uitgebreid met dat van de
participatiewet. Ook op dit gebied kunnen inwoners, organisaties en instellingen
plannen indienen die o.b.v. de kaders binnen het plan beoordeeld worden. Hiervoor
wordt een budgetreservering van eur 100.000 gedaan.
Inwoners, zorgorganisaties en andere partijen worden actief uitgenodigd om plannen
in te dienen. Het college stelt criteria op waaraan de plannen moeten voldoen op
basis van de gestelde kaders in het investeringsplan.
De raad wil periodiek geïnformeerd worden over voortgang en inhoud op hoofdlijnen
van de ingediende plannen. De eerste Rib hierover verwacht de raad in de november
cyclus.
Indien de ingediende plannen die voldoen aan de vereisten het vastgestelde budget
overschrijden en het college deze toch wil toekennen worden deze in voorstel
voorgelegd aan de raad.
2. In te stemmen met de investeringen zoals beschreven in het investeringsplan in:
a. Integraal PGB (€ 37.500,-)
3. Het college opdracht te geven om binnen een maand te komen met een
raadsinformatiebrief over de Inwonercloud, waarbij ook inzicht gegeven wordt in de
vervolgfasen (na fase 1), in de ontwikkeling deelnemende partijen en investeringen.

Toelichting
De raad heeft meerdere malen aangegeven groot belang te hechten aan de invulling van het
investeringsfonds Sociaal Domein, dit o.a. uitend in een motie omtrent de besteding en
kaders. In het voorliggende plan ligt, zoals de raad ook wenste, de nadruk op ruimte voor
inwoners, organisaties en instellingen om met innovatieve plannen te komen die de zorg aan
onze inwoners verbeterd en zorgt lagere kosten. Gezien het belang van deze operatie voor
het totale sociale domein nu en in de toekomst wil de raad betrokken zijn en blijven bij deze
planontwikkeling.`
Het werkgebied van het investeringsplan beperkt zich op dit moment tot met name de WMO
en jeugdzorg omgeving. De raad wenst dat ook innovatieve plannen omtrent de
participatiewet meegenomen worden in het proces en kans maken op financiering vanuit het
fonds.
Tijdens de behandeling in de cie. Welzijn hebben veel partijen hun zorgen uitgesproken over
ICT projecten binnen de overheid. De ROI van het Inwonercloud project is evident. Echter,
tijdens de behandeling in de cie. is veel extra informatie (o.a. over partners/deelnemers) naar
voren gekomen die niet vermeld staan in het plan en voor de raad wel belangrijk is. Tevens
gaat het hier om fase 1. De raad wil meer inzicht in de vervolgfasen (partners, functionaliteit
op hoofdlijnen, investeringen, planning, etc.)
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