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Datum 23-5-2016

Onderwerp Onderbouwde tijst initiatieven voortiggend veld

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Ja*: lnvesteren in het voortiggend vetd
*betreft toelichtende vragen van technische

aard

Beleidsterrein Bestuur

PortefeuiItehouder Potderman

Schriftelijke vraag

De Roosendaalse Lijst onderschrijft het belang om te investeren in het voortiggend vetd. Het is
duidetijk dat de gemeente de beleidsregisseur is en het bouwen van netwerken van groot betang is.
Om de investeringen goed te kunnen monitoren/evalueren en in atgemene zin op bepaatde punten
meer inzicht te verkrijgen, heeft de Roosendaalse Lijst enkete vragen.

1. U beschrijft per spoor wat er nodig is en u stett daarbij doelen met een impulsbudget. ls al
duidetijk wetke initiatieven per doet/impulsbudget zich hebben gemetd/uitgevoerd gaan
worden? lndien nee, hoe komt u dan aan de bedragen per imputsbudget?

2. lndien Ja, kunt u ons dan zo snel mogetijk, en zeker voor de raadsvergadering van
donderdag 26 mei, een lijst doen toekomen, met een verduidetijking van de voorgenomen
initiatieven?

3. Kunt u per voorgenomen initiatief aangeven wie de kartrekker is, wat het initiatief inhoudt,
een korte financiële specificatie/onderbouwing, de tooptijd en de evaluatiemomenten en
evaluatieprestaties?

4. Kunt u per voorgenomen initiatief aangeven hoe deze votdoen aan de door u gestelde
voorwaarden in het raadsvoorstet?

Citaat:
We stellen aanvullend de volgende voorwaarden aan initiatieven:
1. Het voorstel betreft altijd een samenwerking fussen meerdere partijen. Dit
is in de aanvraag zichtbaar doordat samenwerkingspartners de aanvraag
medeondertekenen;
2. Er is sprake van verbinding fussen het voorliggend veld, informele en
formele zorg;
3. Voorstellen leveren een reëel aantal ervaringsplekken voor Nieuwe
krachten op en dragen zorg voor voldoende en passende begeleiding van
deze mensen;
4. Cofinanciering door derden wordt extra beloond;
5. Er is sprake van een duurzaam resultaat, hetgeen betekent dat na een
eenmalige impuls de activiteiten zelfstandig kunnen worden voorgezet;
6. Voorstellen geven blijk van een maatschappelijk rendement;
7. Activiteiten hebben een aantoonbare relatie met de aandachtspunten uit de
Vitaliteitskaart van de wijk waar de activiteit plaatsvindt.

Namens de Roosendaatse Lijst,

Char[ Goossens
Yvonne de Beer



Wij beantwoorden de vragen als votgt:

1. Voor een aantal sporen met de daarbij gestelde doelen tiggen er reeds concrete ptannen

vanuit organisaties waarover afspraken zijnlworden gemaakt. Voor deze initiatieven is er

vanuit betreffende uitvoeringsorganisatie een activiteitenplan met een bijbehorende

begroting opgesteld. Ook zijn er sporen met doetstettingen waaryoor al wel

ideeën/initiatieven vanuit de samenleving en/of organisaties zijn, maar die nog nadere

uitgewerkt dienen te worden alvorens ze startklaar zijn. Bij deze activiteiten is op basis

van ervaringsgegevens een inschatting gemaakt van de kosten.

2. Hieronder worden de initiatieven genoemd die vanuit de imputsbudgetten (die vanuit de

reguliere begroting 2016 worden gefinancierd) zijn gestart of gaan starten en waaryoor

reeds een activiteitenptan is uitgewerkt:

' Leerbedrijf Roosendaat; uitgevoerd door Ketlebeek Cottege ats hoofdaannemer. Dit is

een onderdeet van het project 'dienstencheques'. Kosten 2016:23.000 euro.

Voor de verdere uitwerking van de dienstencheques lopen er gesprekken met diverse

zorg- en welzijnsaanbieders.

- Auti-match; uitgevoerd door MEE West-Brabant. Het project Autimatch heeft ats doel

om maatschappetijke participatie en aanstuiting tot de arbeidsmarkt tot stand te

brengen voor volwassenen met autisme onder meer door bij werkgevers de bekendheid

met de doetgroep te vergroten en zo de beeldvorming rondom mensen met autisme te

veranderen. AutiMatch facititeert en matcht op laagdrempetige wijze arbeidsvragen

voor mensen met autisme en werkaanbod bij werkgevers. Kosten 2016: 33.000 euro.

- Preventief jongerenwerk; uitgevoerd door Boost jongerenwerk. Kosten 2016 (hatf jaar)

70.000 euro.

- Toeganketijkheid Don Bosco; uitgevoerd door Juzt (onderdeel Don Bosco). Kosten 2016

48.000 euro.

Dit zijn atten initiatieven met een (voorgenomen) tooptijd tot en met eind 2018. Dit is de

tijd die nodig is om de initiatieven goed te kunnen evalueren en beoordelen op de bijdrage

die ze leveren aan de doetstellingen van de veranderagenda Sociaal Domein (Gebundetde

Kracht). Met de initiatieven wordt het effect beoogd dat het gebruik van dure,

specialistische (maatwerk)voorzieningen afneemt en dat burgers vaker en naar

tevredenheid worden ondersteund vanuit vrij toeganketijk voorzieningen waarbij wordt

uitgegaan van een kostenbesparing.

'Ervaringsplaatsen jongeren' (spoor 2) en 'omgaan dementie' (spoor 3) zijn onderdeten

waaryoor aI wel ideeën/initiatieven vanuit de samenteving en/of organisaties zijn, maar die

nog nadere uitgewerkt dienen te worden.

Dit getdt ook voor de initiatieven waarvoor een bijdrage wordt gevraagd vanuit de

bestemmingsreserve Sociaal Domein nametijk 'toeganketijkheid basisvoorzieningen' en



'integratie statushouders'. Hierover kunnen pas concrete afspraken gemaakt worden met

partijen wanneer hiervoor middeten beschikbaar worden gesteld.

3. Zie beantwoording bij vraag 2

4. De criteria zoals benoemd in het raadsvoorstel zijn bedoetd voor het stimuteringsfonds. Deze

criteria spelen slechts voor een deel een rot bij de nu voorgestetde eerste impulsprojecten.

Uitgangspunt bij de imputsprojecten is dat ze een bijdrage geven aan doetsteltingen zoals die

zijn genoemd in de veranderagenda 'Gebundetde Kracht'. Bij de projecten is vooral gekeken

naar de criteria 'samenwerking', 'duurzaamheid', 'draagvtak vanuit de samenteving en 'retatie

vitatiteitskaarten'.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens deze,

l,(
Hugo Polderman,
Wethouder Wmo en minimabeleid


