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De raad besluit: 

» Vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening 2015 akkoord te gaan met de 
budgetreservering 2015 naar 2016 zodat de middelen voor het investeringsfonds behouden 
blijven. 

» Uit het investeringsfonds 450.000 euro beschikbaar te stellen in het kader van het 
investeringsplan 2015 voor de subsidie-aanvragen, ingediend in 2015, aangaande de 
initiatieven van inwoners en de innovaties van organisaties binnen het sociaal domein 

« 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. 

Inleiding: 

Op 28 mei 2015 heeft de raad ingestemd met het investeringsplan sociaal domein. Daarmee is voor 2015 
550.000 euro van in totaal 1.000.000 euro beschikbaar gesteld voor initiatieven en innovaties in het 
sociaal domein. Voor 2016 is bovenop deze 1.000.000 euro bovendien 500.000 euro beschikbaar en voor 
2017 250.000 euro. Naar aanleiding van dit besluit is op diverse manieren bekendheid gegeven aan de 
beschikbaarheid van het investeringsbudget bij inwoners en organisaties. Dit heeft in 2015 geleid tot circa 
45 aanvragen. 

ļ U bent met een raadsinformatiebrief in kennis gesteld van de ingediende aanvragen tot 
1 september 2015 en het besluit dat het College van B&W omtrent deze aanvragen heeft genomen. 

I Daarbij gaat het om inzet van de 550.000 euro die voor 2015 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van het 
aantal aanvragen dat is ingediend voor 1 november 2015 en 31 december 2015 wordt u gevraagd om het 
resterende bedrag van 450.000 euro (als onderdeel van 1.000.000 euro) beschikbaar te stellen. Dit 
bedrag is dan bestemd voor initiatieven en innovatie waarvoor reeds een subsidie is aangevraagd in 2015 
Na het tweede kwartaal van 2016 wordt een voorstel gedaan hoe de voor 2016 en 2017 beschikbare 
750.000 euro ingezet kan worden. Toegezegd is dat daarbij wordt gekeken naar de financiële resultaten 
van 2015 inzake het sociaal domein in zijn geheel. Ook wordt teruggeblikt op de (voorlopige) effecten van 
de reeds toegekende subsidies in het kader van het investeringsplan 2015. 

Honorering (soms gedeeltelijk) van de 13 aanvragen die zijn ingediend voor 1 september 2015, heef 
geleid tot de aanspraak van het investeringsbudget voor een bedrag van 434.863 euro. Het restbedrag 
van 111.137 euro is beschikbaar voor aanvragen die zijn binnengekomen in de periode tussen 1 
september en 31 december 2015. Dit restbedrag is fors lager dan het bedrag dat in deze periode is 
aangevraagd. Uitbreiding van het budget met 450.000 euro gaat naar verwachting volstaan. 



Het voorstel is dit budget beschikbaar te stellen voor aanvragen ingediend in 2015 en om de criteria als 
reeds vastgelegd in het investeringsplan 2015 te continueren. Dit omdat de aanvragen in 2015 ook binnen 
deze criteria zijn ingediend. Daarbij gaat het om de volgende criteria: 

1. Het initiatief of de innovatie bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen blijven meedoen. 
2. Het initiatief of de innovatie komt in de plaats van activiteiten die minder goed bijdragen aan 

meedoen. 
3. Inwoners van de betrokken buurten, wijken of dorpen ondersteunen het initiatief of de innovatie. 
4. Het initiatief of de innovatie is realistisch en haalbaar. 
5. De kosten van het initiatief wegen op tegen de baten. 
6. U vraagt om een eenmalige startsubsidie. Structureel organiseert u andere inkomsten. 
7. De gemeente is niet de enige financier. U financiert minimaal 10 "/o met andere inkomsten 
8. Het initiatief of de innovatie draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners in kwestie. 
9. Het initiatief of de innovatie is ingebed in de lokale gemeenschap. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad heeft budgetrecht op basis van artikel 189 van de gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Innovatie van het sociaal domein door middel van de initiatieven van inwoners en de vernieuwende 
activiteiten van maatschappelijke partners. 

Argumenten: 

Er zijn aanvragen ingediend onder de voorwaarden als opgenomen in het investeringsplan 2015. Het 
totaal aantal ingediende aanvragen overschrijdt de beschikbare 550.000 euro. Beoordeling van de 
aanvragen vindt nog plaats, maar op basis van en inventarisatie van de aanvragen is de verwachting dat 
het beschikbare budget van 550.000 euro niet volstaat. 

Kanttekeningen: 

Het niet beschikbaar stellen van de resterende 450.000 euro heeft tot gevolg dat aanvragen worden 
afgewezen door uitputting van het budget. 

Financiën: 

Voor de transformatie van het sociaal domein heeft u voor 2015 1.000.000 euro beschikbaar 
gesteld vanuit het investeringsfonds. Voor 2016 is 500.000 euro beschikbaar gesteld en voor 2017 
250.000 euro. Vanuit het budget van 1.000.000 euro is met het investeringsplan sociaal domein, 
versie april 2015 (15İ01316) 550.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen. Dit betekent dat er 
sprake is van een restbedrag van 450.000 euro. 

Honorering (soms gedeeltelijk) van de 13 aanvragen die zijn ingediend voor 1 september 2015, 
heeft geleid tot de aanspraak van het investeringsbudget voor een bedrag van 434.863 euro. Het 
restbedrag van 111.137 euro is beschikbaar voor aanvragen die zijn binnengekomen in de periode 
tussen 1 september en 31 december 2015. Dit restbedrag is lager dan het bedrag dat in deze 
periode is aangevraagd. Uitbreiding van het budget met 450.000 euro gaat naar verwachting 
volstaan. 



Uitvoering: 

Na uw besluit worden aanvragers binnen de wettelijke termijn op de hoogte gesteld van het 
collegebesluit op hun aanvraag. Per raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over welke 
aanvragen in 2015 al dan niet zijn gehonoreerd. 

Communicatie: 

Zie uitvoering 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

« Raadsbesluit Investeringsplan 2015 Sociaal Domein (16R.00062) 
» Raadsinformatiebrief Investeringsplan 2015 (15R.00674) 
« Investeringsplan 2015 Sociaal Domein. Versie april 2015 (15İ.01316) 

Bijlagen: 
Niet van toepassing 
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