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Discussiestuk om te komen tot een voorstel voor de definiëring van de
doeleinden voor inzet van voorziening Sociaal Maatschappelijke doeleinden.
Algemeen
Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 7 juni 2012 is er een bedrag van 1.170.575,- onttrokken aan de reserve WMO waarbij werd voorgesteld deze toe te voegen aan de
algemene reserve voor andere doeleinden.
Een brede Raadsmeerderheid heeft er toen middels een amendement toe besloten om
de reserve WMO niet te laten vrijvallen maar voortaan op te nemen onder de naam
reserve Sociaal Maatschappelijke doeleinden.
In dezelfde vergadering is deze reserve aangesproken voor 300.000,-- voor werk naar
werk gelden. In de afgelopen raadsvergadering is 15.000,-- euro ontrokken voor het CPM
ten behoeve van een klanttevredenheid onderzoek.
Reserve Sociaal Maatschappelijke doeleinden:

Resteert:

-

1.170.575,-300.000.—
15.000,-855.000,-- Euro

Dit is geld wat eenmalig in te zetten is en dus niet voor structurele doeleinden gebruikt
zal worden.

Probleemstelling:
De diverse discussies voor de inzet van de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden
hebben ertoe geleid dat we als Raad hebben afgesproken de doelen en de criteria te
definiëren. Het is noodzakelijk om vast te stellen wat er precies onder deze voorziening
valt, dit om in de toekomst te voorkomen dat de voorziening ingezet gaat worden bij
allerlei voorstellen waarvoor geen dekking is.
Hierbij zullen de kaders, naar ik hoop, gezamenlijk vastgesteld worden en in een
Initiatiefvoorstel dan wel Motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ in de komende
raadsvergadering ter vaststelling aangeboden worden.
Enerzijds worden zo de gelden ingezet voor doeleinden waar de Raad voor gekozen
heeft, anderzijds zal dit in de toekomst discussie m.b.t. dekkingsvoorstellen beperken.
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Inleiding:
Bij de overdenken van de definiëring en mogelijke kaders hebben verschillende
invalshoeken de revue gepasseerd. Daarnaast hebben het teruglezen en luisteren van
diverse vergadering alsmede andere bronnen (zie bijlage; bronnenoverzicht) een rol
gespeeld bij het formuleren van onderstaande invalshoeken en de eventuele keuzes die
we zullen moeten maken. Sociaal Maatschappelijk is een breed begrip gebleken. De
discussies hebben bewezen dat voor velen ook sport en/of cultuur hiertoe kunnen
behoren.
Dwingt ook tot nadenken over de inzet voor ad hoc- ofwel ter aanvulling op -bestaand
beleid. Het is immers eenmalig geld.
Ik ben ervan uitgegaan dat het niet realistisch is om te denken dat het in de toekomst
beter wordt en dat er derhalve ook geen eerdere bezuinigingen teruggedraaid zullen
worden.
Confrontatie m.b.t. toekomstige bezuinigingen omtrent zorg en sociaal beleid en de nog
voortdurende recessie bevestigen deze gedachtegang.
Dit stuk is nadrukkelijk niet bedoeld als beleidsstuk maar uitsluitend ter bespreking en
ondersteuning voor het maken van keuzes. Ik heb het ook met opzet beknopt gehouden.
Eventuele aanvullingen zijn welkom.
Puntsgewijs en verder in het stuk uitgewerkt.
1. Vaststellen welk beleid er valt onder de ‘Sociaal Maatschappelijke Doeleinden’
(SMD) in het algemeen.
2. Vaststellen hoe we dit éenmalig geld inzetten ten behoeve van bovenstaand
beleid onder 1.
3. Vaststellen van een eventuele onderverdeling in doeleinden maar ook in
bijvoorbeeld jaarlijkse besteding van het bedrag.
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Doelstelling Reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden
Onderliggend stuk: Bijlage 1 Amendement VII
de reserve WMO in het leven is geroepen voor sociaal-maatschappelijke doeleinden;
Zoals het er nu uitziet zal de versobering op Zorg, welzijn en sociaal beleid voortgang
vinden en zal er vanuit het rijk gestuurd worden door nieuwe wetgeving maar ook door
eenvoudigweg drastisch minder geld beschikbaar te stellen voor meerdere beleidsvelden.
Bijlage 3.
(Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuningwmo/hulp-en-ondersteuning/veranderingen-in-de-wmo)
De omslagperiode naar een vermindering van de thuiszorg (van 75% naar 25% en
overheveling) maar ook naar een vermindering van hulp bij re-integreren en activerende
begeleiding kan voor veel mensen een brug te ver zijn. Er is een toenemende
problematiek gaande waarbij mensen/gezinnen in schuldhulpverlening terecht komen.
Niet duidelijk is of het niet bekostigen van activerende begeleiding in de toekomst ook
geldt voor arbeidsmatige activerende begeleiding (Risse) waardoor mogelijkheden kleiner
worden voor een kwetsbare doelgroep.
Daarnaast zijn de arbeidskansen voor mensen door de aanhoudende recessie klein en
zullen de risico’s die daaruit voortkomen bij de gemeenten komen te liggen. Risico’s die
niet ondenkbaar zijn getuige de huidige ontwikkelingen. (Zie ook actualisatie: risico’s
begroting 2013 ten behoeve van BFO, punten 9 en 10)
Verdere confrontatie met de nog op handen zijnde bezuinigingen en overheveling van
taken dwingen tot een Sociaal Maatschappelijke én Verantwoordde inzet van deze
eenmalige gelden.
Hieronder wil ik per bespreekpunt een aantal overwegingen meegeven.
Ter bespreking ten behoeve van de definiëring:
Misschien goed als afbakening vooraf:
Geld is bestemd voor niet-structurele doeleinden.
1. Vaststellen welk beleid er valt onder de ‘Sociaal Maatschappelijke Doeleinden’
(SMD) in het algemeen.
Keuzes:
a. Beleid definiëren.
-Beleid vallend onder WMO (bijlage2)
-Werk- en inkomensdoeleinden
-Sport en cultuur?
b. Beleid of onderdelen van beleid uitsluiten. Waar is dit geld niet voor.
Gezien de eerdere discussies geen overbodig aandachtspunt.
Sociaal maatschappelijke doeleinden zijn een ruim begrip en het betreft hier
eenmalig inzetbaar geld.
Eventuele keuze:
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Evenementen
Cultuur
Sport

Aanpalend beleid waarvoor eerder al dekking is gevonden.
Ter voorkoming dat er op ander beleid bezuinigd wordt wat
vervolgens vanuit deze voorziening bekostigd wordt.

2. Vaststellen hoe we dit geld inzetten ten behoeve van bovenstaand beleid onder 1.
a. Keuze voor niet structurele inzet op uitvoerend vlak, (projectmatige inzet
WMO of werk en inkomensdoeleinden) direct ten behoeve van ondersteuning
van de burger of beide.
Hiermee kunnen ook maatwerkprojecten gefinancierd worden aanvullend aan
bestaand beleid ter overbrugging naar een nieuwe situatie.(zie; bijlage 3)
Verder wordt voorkomen dat er geld ingezet wordt voor structurele doeleinden
dan wel beleid wat leidt tot structureel beleid.
b. Keuze voor beleidsontwikkeling (plannen/onderzoek). De meeste plannen voor
bovenstaand beleid liggen voor. Het kan gaan om nieuw beleid los van het
regulier beleid.
Indien hiervoor wordt gekozen kan het een optie zijn om een afbakening in te
bouwen m.b.t. de hoogte van het bedrag en de doelstelling. Zie ook punt 3.
c. Communicatie: Veel burgers weten niet wat er op ze afkomt, ze zijn echter wel
bezorgd. Wijkbijeenkomsten kan een optie zijn indien dit niet al gepland staat
binnen het regulier beleid.
(Een extra loket ter doorverwijzing is voor ons geen optie ook overlegtafels
zijn er binnen het regulier beleid voldoende.)

3. Vaststellen van een eventuele onderverdeling in doeleinden maar ook in
bijvoorbeeld jaarlijkse besteding van het bedrag.
a. De Sociaal maatschappelijke beleidsvelden zijn nogal breed. Ook is er overlap
tussen de beleidsterreinen. Je zou kunnen denken aan 50% WMO en 50% Werk
en inkomen.
b. De voorziening is op te splitsen in 3 jaarlijks in te zetten bedragen om zo te
waarborgen dat er over drie jaar nog steeds middelen zijn.

4. Verdere punten ter overweging
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Bronnen:
Het stuk is tot stand gekomen door het lezen van diverse stukken, informatie uit de
ambtelijke organisatie en het naluisteren van diverse vergaderingen waaronder de
laatste 2 commissievergaderingen Welzijn en de behandeling van de voorjaarsnota. Ook
zijn eerdere stukken m.b.t. de Sociale werkplaats en de Wet werken naar vermogen in
deze overwegingen meegenomen. Verdere Bron:Actualisatie risico’s begroting 2013 ten
behoeve van BFO,30-1-2013- punten 9 en 10 Gemeente Weert.
Bijlage 1: amendement VII
Bron: CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 7 JUNI 2012
1) Instemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad €
11.170.575,-- en deze als volgt inzetten:
Amendement VII.A.4 van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA en SP (reserve WMO)
wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA, SP en D66 (18
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (8 stemmen tegen) aanvaard.
Voorstel: voorjaarsnota 2012, programma 4, reserve WMO
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2012,
Overwegende dat:
• de reserve WMO in het leven is geroepen voor sociaal-maatschappelijke doeleinden;
• wij het ongewenst vinden om deze reserve te gaan inzetten t.b.v. de tekorten op de
grondexploitatie of ontwikkelingskosten Beekstraatkwartier;
• wij van mening zijn dat deze reserve geoormerkt dient te worden voor
maatschappelijke doeleinden,
Wijzigt de voorjaarsnota als volgt:
De reserve WMO niet laten vrijvallen maar voortaan opnemen onder de naam reserve
sociaal-maatschappelijke doeleinden.
De overige reserves dienen aangevuld te worden uit de verkoop van gronden.
en gaat over tot de orde van de dag.
PvdA, Weert Lokaal, CDA, SP,
I. Beenders C. Jacobs J. Op den Kamp B. Peterse
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Bijlage 2: Specificatie beleidsonderdelen WMO en sociaal beleid
Bron: o.a. ambtelijke organisatie, diverse beleidsstukken
1. Wet maatschappelijke ondersteuning
Uitgaven die vallen onder de reikwijdte van het Beleidsplan Wmo “Mee(r) doen in
Weert” en de “Deelnota Wmo Jeugd”, met als doelgroepen:
• Betrokken burgers (leefbaarheid, vrijwilligers, mantelzorgers).
• Hulp- en zorgvragende burgers (zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam
kunnen blijven wonen).
• Kwetsbare burgers (mensen met een complexe zorgbehoefte).
• Jeugd en jongeren van 0-23 jaar (preventief jeugdbeleid: ondersteuning bij
problemen met opgroeien en bij problemen met opvoeden).
En:
• Uitgaven die voortvloeien uit de decentralisatie van AWBZ-taken naar de Wmo en
de Kanteling van de Wmo.
2. Jeugdzorg
• Uitgaven die voortvloeien uit de transformatie van de jeugdzorg.
3.
•
•
•
•
•
•
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Sociale activering en schuldhulpverlening
Bevorderen van de maatschappelijke participatie of andere arbeidsmatige
activerende begeleiding.
Bestedingen die verband houden met de koppeling tussen de inzet van WWB'ers
en de Wmo
Bestrijden jeugdwerkloosheid onder niet- uitkeringsgerechtigden.
Preventieve maatregelen ter voorkoming van schulden.
Cliëntenparticipatie.
Projectmatige inzet ten behoeve van werk en
inkomensactiviteiten.(armoede/minimabeleid)

Bijlage 3: WMO nieuw kabinet.
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijkeondersteuning-wmo/hulp-en-ondersteuning/veranderingen-in-de-wmo
Het kabinet-Rutte-Asscher wil dat de gemeente taken gaat uitvoeren die nu nog onder de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Vanaf 2015 moet de gemeente
ondersteuning en verzorging leveren via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo
De gemeente moet vanaf 2015 ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis
leveren. Dit wil het kabinet-Rutte-Asscher. Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale
omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Begeleiding en verzorging vallen nu
nog onder de AWBZ. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij aan- en uitkleden en haren
wassen. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de
Wmo het hardste nodig heeft.
Daarnaast wordt de huishoudelijke hulp in de Wmo aangepast. Cliënten komen alleen
nog in aanmerking voor huishoudelijke hulp via de gemeente als de gemeente beslist dat
zij echt huishoudelijke hulp nodig hebben en ze het niet zelf kunnen betalen.
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