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MOTIE 

Investeren in het voorliggend veld 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 november 2015, gehoord hebbende de 
beraadslaging  over de Programmabegroting 2016, 
 
Overwegende dat: 
 

 Voorkomen beter is dan genezen en het in dat licht verstandig is om aan de voorkant te 
 investeren zodat aan de achterkant kan worden bespaard; 

 De eigen kracht van inwoners centraal staat. Zowel als het gaat om het regelen van de eigen 
 zorg als om het helpen in het onderhouden van de eigen omgeving; 

 De samenleving niet aan haar lot kan worden overgelaten, maar juist gestimuleerd moet 
 worden om haar eigen kracht volledig tot zijn recht te laten komen; 

 Er nog meer gedaan kan worden aan tijdige signalering van problemen en zorg nog dichter bij 
 de mensen kan komen te staan dan nu het geval is; 

 Personen en instanties in de directe omgeving van inwoners veel sneller dan de gemeente, die 
 vaak toch ver weg staat, eventuele problemen kunnen constateren en dan naar gelang kunnen 
 handelen; 

 Er reeds veel goede ervaringen zijn met bijvoorbeeld wijkteams die echt contact hebben met 
 de inwoners van de wijk en zo goed weten wat voor problemen er in de samenleving spelen; 

 Nog niet elke wijk zijn eigen wijkteam heeft en in andere wijken deze wijkteams 
 doorontwikkeld kunnen worden; 

 De Programmabegroting 2016 ruimte biedt om te investeren in het Sociaal Domein vanuit de 
 Risicoreserve Sociaal Domein; 

 De aankomende Veranderagenda Sociaal Domein met extra financiële middelen vanuit de 
 Risicoreserve Sociaal Domein een ambitieuze agenda kan worden met solide, concrete 
 Plannen; 

 
Besluit het college van B&W op te dragen: 

 Om  voor 1 februari 2016 met concrete maatregelen (pakketten aan maatregelen) te komen 
 om te investeren in het voorliggend veld; 

 Om deze pakketten mee te nemen in de Veranderagenda Sociaal Domein; 

 Om het benodigde geld voor deze extra investeringen beschikbaar te stellen vanuit de 
 Risicoreserve Sociaal Domein. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
 
Namens,  
 
SP     Mike van Heumen 
Roosendaalse Lijst   Eric de Regt  
VLP    Wilbert Brouwers 
CDA     Sandra van den Nieuwenhof  
 


