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ONDERWERP 

 
Vaststellen criteria besteding reserve sociaal maatschappelijke doeleinden (initiatiefvoorstel  
Weert Lokaal). 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 

Vaststellen waarvoor en onder welke voorwaarden de reserve sociaal maatschappelijke 
doelstellingen ad. € 855.000,-- besteed kan worden. 
 
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 en het ongewenst te vinden 
om deze reserve te gaan inzetten t.b.v. de tekorten op de grondexploitatie of ontwikkelingskosten 
Beekstraatkwartier. Vervolgens werd hierbij vastgelegd deze reserve voortaan geoormerkt op te 
nemen onder de naam reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. 
 
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. 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. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 

Het op 7 juni 2012 vastgestelde amendement VII (zie bijlage 1) geeft weliswaar richting aan maar 
behoeft verdere uitwerking. 
Het is noodzakelijk om vast te stellen wat er precies onder de noemer ‘sociaal maatschappelijke 
doeleinden’ (SMD) valt, om in de toekomst:  
a. te voorkomen dat de reserve ingezet gaat worden bij allerlei voorstellen waarvoor geen dekking 
is of waarvoor de reserve niet bedoeld is; 
b. discussie m.b.t. dekkingsmiddelen te beperken waardoor er recht wordt gedaan aan inhoudelijke 
discussie; 
c. een afbakening aan te geven omtrent bestedingsmogelijkheden. Dit voornamelijk omdat het 
gaat om eenmalig vrijgemaakt geld.  
Dit voorstel is dan ook een aanvulling op- en uitwerking van- het eerdere vastgestelde 
amendement VII van 7 juni 2012. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

De volgende punten zijn in de commissie Welzijn aan de hand van een discussiestuk besproken en 
in dit voorstel nader uitgewerkt. 

1. Vaststellen welk beleid er valt onder de ‘sociaal maatschappelijke doeleinden’ (SMD) in 
het algemeen. 

2. Vaststellen hoe we dit eenmalig 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. 

   
Definiëring bestedingsdoeleinden 
Sociaal maatschappelijke doeleinden zijn een ruim begrip en het betreft hier eenmalig inzetbaar 
geld. In een eerder stadium is gebleken dat zowel cultuur- als sportdoeleinden niet op voldoende 
draagvlak konden rekenen waar het ging om besteding van de reserve SMD. Ook onderzoeken in 
zijn totaliteit stonden ter discussie. Deze worden hier dan ook niet onvermeld gelaten. Een 
uitzondering vormde het klant- tevredenheidonderzoek ten behoeve van het CPM (Cliënten 
platform minima). Hoewel dit in de afgelopen commissie Welzijn niet meer aan de orde is geweest 
is het goed om dit er nog even uit te lichten en voorlopig als uitzondering te handhaven. 
 

1. Vaststellen welk beleid valt onder de noemer ‘sociaal maatschappelijke doeleinden’ (SMD) 
in het algemeen en waarvoor de reserve ingezet kan worden. 
 
Beleid definiëren 
• Beleid vallend onder taakvelden WMO (zie: bijlage 2). 
• Sociaal beleid waar het gaat om Werk- activeringsdoeleinden c.q. participatiebudget.  

 
Besteding niet voor:  
• Bestaand beleid waarvoor al eerder dekking is gevonden. 
• Beleid wat al onder een andere beleidstak bekostigd wordt. 

 Ter voorkoming dat er op beleid bezuinigd wordt wat vervolgens 
 vanuit deze voorziening bekostigd wordt. 

• Overlegtafels of communicatie: dit valt al onder het regulier beleid. 
• Onroerend goed en openbare ruimte. 
• Sport en cultuur. 

 
2. Vaststellen hoe we dit geld inzetten ten behoeve van bovenstaand beleid onder 1. 

 
Nadrukkelijk is gesteld dat deze reserve eenmalig geld is en daarmee niet  

 bestemd is voor structureel beleid. Dit zorgt voor een verdere afbakening ten  
 aanzien van de bestedingsdoeleinden maar ook voor een afbakening van de wijze  

van inzet. Besteding mag immers niet leiden tot structurele inzet waarvoor later  
geen dekking meer is. Dit leidt tot de volgende keuze: 
• Experimentele projectmatige inzet ten behoeve van WMO en Sociaal beleid onder 1. 
• Reserve inzetten voor nieuw of aanvullend beleid waaronder maatwerkprojecten. 

 
3. Vaststellen van een eventuele onderverdeling in doeleinden maar ook in bijvoorbeeld 

jaarlijkse besteding van het bedrag.  
 
Er wordt voor gekozen het bedrag niet op te splitsen en over de jaren te spreiden maar als 
reserve geoormerkt beschikbaar te houden binnen de Algemene Reserve. Besteding van de 
gelden vindt plaats volgens bovenstaande uitwerking en komt via voorstellen aan de raad 
terug. 

 
COMMUNICATIE 

 
Aan de hand van een notitie zijn bovenstaande keuzes in samenspraak met de commissie Welzijn 
en met in acht neming van het college tot stand gekomen. Dit met de bedoeling een gezamenlijk 
gedragen voorstel te creëren omtrent de besteding van de reserve sociaal maatschappelijke 
doeleinden. 
 

EVALUATIE 
Niet van toepassing. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 

 
 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als bespreekstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  WL geeft na de overige fracties gehoord te hebben de volgende samenvatting. 

Besteding kan plaats vinden voor WMO-doeleinden inclusief werk, niet voor 
inkomen en niet voor sport en cultuur en communicatie. Besteding is verder niet 
bedoeld voor bestaand en structureel beleid maar voor nieuw of aanvullend 
beleid.  Er dient sprake te zijn van maatwerk voor beleid en een projectmatige 
aanpak. Er dient geen extra overleg opgetuigd te worden. Er worden geen 
jaarlijkse bedragen verstrekt maar besteding vindt per afzonderlijk voorstel 
plaats. De SP geeft in eerste instantie een concrete opsomming waar de reserve 
aan besteed zou moeten worden (onder andere groepen die het moeilijk hebben, 
voedselbank, sociale werkvoorziening, mobiliteitsfonds, WMO, in natura aan 
Weerter minima). Na de door WL gegeven samenvatting geeft de SP aan in 
eerste instantie te concreet te zijn geweest en geeft aan zich te kunnen vinden 
in de samenvatting van WL. Het alloceren van de reserve bij de algemene 
reserve is akkoord. De PvdA geeft aan dat de besteding gekoppeld moet worden 
aan de WMO en sociale zaken. De besteding is niet bedoeld voor sport en 
cultuur. De PvdA kan zich eveneens vinden in de samenvatting van WL. Het 
CDA kan zich ook vinden in de uitleg van WL maar legde de 
bestedingsdoeleinden in eerste instantie beperkter uit dan in bijlage 2 van het 
bespreekstuk van WL (geen jeugdzorg en inkomenshulp). Het CDA geeft aan dat 
besteding zou kunnen plaatsvinden voor projecten en experimenten in het kader 
van WMO en werkdeel uit Wet werk en bijstand. De VVD geeft aan dat het geld 
niet dit jaar op hoeft maar is voor het verspreid beschikbaar stellen ten behoeve 
van de WMO. Er moet sprake zijn van maatwerk. 
Afgesproken is dat een initiatiefvoorstel wordt opgesteld dat nog in de 
raadsvergadering van 13 maart wordt behandeld. 

 

 
VOORSTEL INITIATIEFNEMER(S) 

 
1. Vast te stellen welk beleid valt onder de noemer ‘sociaal maatschappelijke doeleinden’ (SMD) 
in het algemeen en waarvoor de reserve (€ 885.000,--) ingezet kan worden. 
 

Beleid definiëren. 
• Beleid vallend onder taakvelden WMO (zie: bijlage 2). 
• Sociaal beleid waar het gaat om werk- activeringsdoeleinden c.q. participatiebudget.  

 
Besteding niet voor:  
• Bestaand beleid waarvoor al eerder dekking is gevonden. 
• Beleid wat al onder een andere beleidstak bekostigd wordt. 

 Ter voorkoming dat er op beleid bezuinigd wordt wat vervolgens 
 vanuit deze voorziening bekostigd wordt. 

• Overlegtafels of communicatie: dit valt al onder het regulier beleid. 
• Onroerend goed en openbare ruimte. 
• Sport en cultuur. 

 
2. Vast te stellen hoe we dit geld inzetten ten behoeve van bovenstaand beleid onder 1. 

 
Nadrukkelijk is gesteld dat deze reserve eenmalig geld is en daarmee niet bestemd is voor 
structureel beleid. Dit zorgt voor een verdere afbakening ten aanzien van de bestedingsdoeleinden 



 

 
 
 

maar ook voor een afbakening van de wijze van inzet. Besteding mag immers niet leiden tot 
structurele inzet waarvoor later geen dekking meer is. Dit leidt tot de volgende keuze: 

• Experimentele projectmatige inzet ten behoeve van WMO en Sociaal beleid onder 1. 
• Reserve inzetten voor nieuw of aanvullend beleid waaronder maatwerk projecten. 

 
3. Besluiten tot een eventuele onderverdeling in doeleinden en niet in een jaarlijkse besteding van 
het bedrag.  
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
De fractie Weert Lokaal, 
C.J.C. Jacobs-Verstappen 
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Nummer raadsvoorstel: RAD-000788 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal van 6 maart 2013; 
 

b e s l u i t : 
 
1. Vast te stellen welk beleid valt onder de noemer ‘sociaal maatschappelijke doeleinden’ (SMD) 
in het algemeen en waarvoor de reserve (€ 885.000,--) ingezet kan worden. 
 

Beleid definiëren. 
• Beleid vallend onder taakvelden WMO (zie: bijlage 2) 
• Sociaal beleid waar het gaat om werk- activeringsdoeleinden c.q. participatiebudget.  

 
Besteding niet voor:  
• Bestaand beleid waarvoor al eerder dekking is gevonden. 
• Beleid wat al onder een andere beleidstak bekostigd wordt. 

 Ter voorkoming dat er op beleid bezuinigd wordt wat vervolgens 
 vanuit deze voorziening bekostigd wordt. 

• Overlegtafels of communicatie: dit valt al onder het regulier beleid. 
• Onroerend goed en openbare ruimte. 
• Sport en cultuur. 

 
2. Vast te stellen hoe we dit geld inzetten ten behoeve van bovenstaand beleid onder 1. 

 
Nadrukkelijk is gesteld dat deze reserve eenmalig geld is en daarmee niet bestemd is voor 
structureel beleid. Dit zorgt voor een verdere afbakening ten aanzien van de bestedingsdoeleinden 
maar ook voor een afbakening van de wijze van inzet. Besteding mag immers niet leiden tot 
structurele inzet waarvoor later geen dekking meer is. Dit leidt tot de volgende keuze: 

• Experimentele projectmatige inzet ten behoeve van WMO en Sociaal beleid onder 1. 
• Reserve inzetten voor nieuw of aanvullend beleid waaronder maatwerk projecten. 

 
3. Tot een eventuele onderverdeling in doeleinden en niet in een jaarlijkse besteding van het 
bedrag.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



 

 

 
 
 

 

Bijlage 1
 
1)   Instemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad € 11.170.575,-- 
en deze als volgt inzetten: 
 
Amendement VII.A.4   
 
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 
 
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. 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) 


