Amendement aanvragen beter laten aansluiten bij gestelde kaders
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (16R.00061)
Investeringsplan 2015:
De raad besluit:
Het ontwerp-besluit wordt geheel gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. Het resterende budget 2015 (450k) te behouden voor het investeringsfonds. De
benutting kan in 2016 of 2017 plaatsvinden, doch slechts na vrijgave door de raad.
2. De 450.000 euro nog niet beschikbaar te stellen. Het college maakt, alvorens de
gemeenteraad een goed afgewogen besluit kan nemen hierover, een plan van
aanpak om de aanvragen beter aan te laten sluiten bij onderstaande kaders*. Op
basis van dit plan beslist de raad over de vrijgave van het resterende budget 2015.
3. De raad handhaaft de gestelde kaders voor de besteding van het budget 2015.
Toelichting
De aanvragen zijn ingediend zijn door betrokken inwoners en ondernemers uit de
samenleving van Woerden. De doelstelling van elke separate aanvraag is duidelijk.
Uit de verstrekte overzichten met goedgekeurde en afgekeurde is de gemeenteraad van
oordeel dat het niet duidelijk is:
o Hoe elke aanvraag en in samenhang aan de doelstellingen bijdraagt uit
coalitieakkoord;
o Hoe elke aanvraag en in samenhang bijdraagt aan de doelstellingen van de motie
van 10 november 2014;
o Hoe de continuïteit geborgd is van veel aanvragen als de bijdrage stopt.
De gemeenteraad vindt € 450.000 euro een groot bedrag en dat het transparant moet zijn
wat het oplevert voor de inwoners van Woerden.
*Nadere toelichting:
In Rib 16r.00093 en het document aanvragen investeringsplan sociaal domein t/m 1
november 2015 wordt een overzicht gegeven van de aanvragen en honorering daarvan tot 1
november 2015. Bij veel van de aanvragen heeft de raad twijfels of zij voldoen aan de
gestelde kaders. Dit komt in ieder geval onvoldoende tot uitingen in de beschrijvingen.
Bijvoorbeeld aan de gestelde voorwaarden rondom ROI wordt nauwelijks aandacht besteed.
Ook wordt de raad onvoldoende overtuigd bij een groot aantal van de aanvragen dat zij
daadwerkelijk gaan bijdragen aan het transformatieproces. De raad wil van het college een
Plan van Aanpak hoe gezorgd gaat worden dat de aanvragen beter invulling geven aan de
randvoorwaarden (kaders).
27 mei 2014, 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, 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- 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.“
Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen
CDA, Marco Hollemans

