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Aanleiding
Het eerste uitvoeringsjaar na de decentralisaties Jeugd en Wmo ligt achter ons. 
2015 stond in het teken van een zorgvuldige overgang van taken en 
verantwoordelijkheden en het borgen van zorgcontinuïteit voor bestaande 
cliënten. Er is in 2015 geen sprake geweest van noemenswaardige incidenten, 
herindicaties hebben op tijd plaatsgevonden. Het aantal klachten en 
bezwaarschriften is op één hand te tellen geweest en financieel is het jaar 
onverwacht positief afgesloten. We kunnen daarom met recht spreken van een 
succesvolle en zorgvuldige transitie. 

De transformatie staat echter nog in de kinderschoenen. De koers is bekend en 
inmiddels breed gedragen. De transformatie gaat over het inzetten op de 
beweging naar voren, het inzetten van de juiste zorg op het juiste moment  het 
inzetten op preventie en het versterken van het voorliggend veld. Met de 
transformatie streven we tevens naar kostenbesparing om uitvoering te kunnen 
blijven geven aan het uitgangspunt ‘uitvoeren binnen rijksbudgetten’. De 
rijksbudgetten voor Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp nemen de 
komende jaren sterk af met € 3.7 in 2016 tot € 6.3 mln structureel vanaf 2019.

De noodzaak tot veranderen is door uw gemeenteraad onderschreven. Tijdens de 
begrotings-behandeling in de gemeenteraad op 4 november 2015 heeft de raad 
de motie Investeren in het voorliggend veld aangenomen. 

Kader
De motie draagt het college op om (pakketten aan) maatregelen voor te leggen 
die bijdragen aan de transformatie. En voor deze maatregelen de 
Bestemmingsreserve Sociaal Domein als dekkingsmiddel aan te wenden. De 
Bestemmingsreserve biedt een eenmalige financiële impuls. Hetgeen betekent 
dat de activiteiten, mits effectief, moeten worden geborgd binnen de reguliere 
begroting.

Motivering / toelichting
Het beoogde resultaat van deze maatregelen moet leiden tot een verminderd 
gebruik van dure, specialistische voorzieningen. In plaats hiervan worden 
inwoners vaker naar tevredenheid ondersteund vanuit voorzieningen in het 
voorliggend veld. Het idee daarachter is dat onze inwoners hiermee beter worden 
geholpen en dat het kostenbesparend werkt. De versterking van het voorliggend 
veld vraagt een brede en integrale kijk.  Een heldere afbakening en visie op het 
voorliggend veld (focus) in relatie tot de opgaven van de decentralisaties is dan 
ook nodig. Bestaande activiteiten en initiatieven en de huidige ontwikkelingen op 
het terrein van ‘de beweging naar voren’ dienen inzichtelijk te worden gemaakt, 
teneinde een samenhangend geheel van investeringen te kunnen doen om de 
transformatie op gang te brengen. De randvoorwaarden voor uitvoering van de 
motie zijn als volgt samengevat:

▪ Maatregelen brengen een beweging op gang;
▪ Maatregelen dragen bij aan de doelstellingen van de transformatie;
▪ Er is samenhang tussen de maatregelen; 
▪ Er is een duidelijke verbinding naar andere portefeuilles en er geldt een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid;
▪ Er is sprake van een investering voor de langere termijn;
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▪ Er wordt actief gebruik gemaakt van kennis uit de samenleving.

Doel en evaluatie
In deze transformatie gaan kosten duidelijk voor de baten uit. Alvorens een 
verschuiving van middelen van het specialistisch veld kan plaatsvinden naar het 
voorliggend veld, is het noodzakelijk nu extra te investeren in onze algemene 
voorzieningen en de infrastructuur eromheen. We hebben daarbij het doel een 
impuls te geven aan de bestaande voorzieningen en nieuwe initiatieven mogelijk 
te maken. We doen dat langs vier sporen, die in grote mate met elkaar 
samenhangen:

1. Het optimaliseren van het gebruik van (bestaande) ontmoetingsplekken.
2. Het stimuleren van participatie
3. Het bevorderen van vroegsignalering
4. Het versterken van vrij toegankelijke ondersteuning

Onder deze vier sporen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
▪ Er is een aanzienlijke toename van het aantal ervaringsplaatsen in het 

voorliggend veld, als alternatief voor dagbesteding en werk; 
▪ Er is een aanzienlijke toename van deelname van mensen in een kwetsbare 

positie aan reguliere activiteiten op het gebied van vrije tijd, ook als 
alternatief voor dagbesteding en werk; 

▪ Vrijwilligers en professionals op dit terrein werkzaam voelen zich voldoende 
op deze taken toegerust;

▪ In 2018 is de signaleringsfunctie door partijen in het voorliggend veld zodanig 
goed ingeregeld dat alle signalen worden opgepakt door het voorliggend veld 
zelf dan wel adequaat worden doorgeleid naar de Toegang;

▪ Professionals en vrijwilligers in het voorliggend veld zijn beter in staat vragen 
op te pakken of deze door te verwijzen naar andere voorzieningen in het 
voorliggend veld;

▪ Aan het einde van deze bestuursperiode zijn nagenoeg alle lichte vormen van 
ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning – 
huishoudelijke hulp, reguliere begeleiding en dagbesteding, algemeen 
maatschappelijk werk, cliëntondersteuning – in het voorliggend veld vrij 
toegankelijk beschikbaar.

In de notitie (bijlage 1) wordt toegelicht welke activiteiten reeds worden 
uitgevoerd, dan wel worden voorgesteld, enerzijds vanuit de reguliere 
programmabegroting, een extra impuls Vitale Wijken en Dorpen en de 
VeranderAgenda ‘Gebundelde Kracht’ en anderzijds vanuit de Risicoreserve 
Sociaal domein. 

Stimuleringsfonds voorliggend veld
De genoemde activiteiten in de notitie samen vormen een begin van de 
transformatie. Voor het realiseren van de ambitie op het voorliggend is de 
inbreng, kracht en samenwerking van de Roosendaalse samenleving nodig. We 
willen daarom extra investeringsruimte creëren voor maatschappelijke en 
innovatieve ideeën ter versterking van het voorliggend veld. De gemeenteraad 
wordt daarom voorgesteld een stimuleringsfonds Voorliggend Veld in te stellen 
voor de periode van 2016-2018, via een eenmalige storting vanuit de Specifieke 
Risicoreserve Sociaal Domein. Organisaties, Instellingen en 
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samenwerkingsvormen die een beroep willen doen op dit stimuleringsfonds 
dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

1.  Het voorstel betreft altijd een samenwerking tussen meerdere partijen. Dit 
is in de aanvraag zichtbaar doordat samenwerkingspartners de aanvraag 
medeondertekenen;

2. Er is sprake van verbinding tussen het voorliggend veld, informele en 
formele zorg;

3. Voorstellen leveren een reëel aantal ervaringsplekken voor vrijwillig 
werkenden 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. 

Financiële aspecten en consequenties
De notitie geeft een beeld van de reguliere activiteiten, de extra ingezette 
activiteiten en de nieuwe voorstellen voor 2016 en verder. De reguliere en extra 
ingezette activiteiten worden bekostigd uit bestaande budgetten binnen 
programma 5, 3 en de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Voor de 
bekostiging van de voorstellen in de categorie ‘Wat is nog nodig?’ is binnen 
Programma 5 van de reguliere begroting van 2016 nog een beperkt budget 
beschikbaar. Van dit beschikbare budget zijn onderstaande activiteiten inmiddels 
uitgezet en gestart.

De motie draagt op om de Bestemmingsreserve voor het sociaal domein aan te 
wenden als dekking. De Bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt aangewend 
voor de voorstellen ‘Toegankelijkheid basisvoorzieningen’ en ‘Integratie 
statushouders’ evenals het in te stellen Stimuleringsfonds.

Voor het stimuleringsfonds wordt middels een eenmalige storting van € 2 miljoen 
een nieuwe Bestemmingsreserve ‘Investeren in het voorliggend veld’ ingesteld 
voor de periode van 2016-2018. Wanneer organisaties, partijen voldoen aan de 
genoemde voorwaarden kunnen zij een beroep doen op middelen uit deze 
Bestemmingsreserve. Om ook op begrotingsbasis rechtmatig inkomende 
verzoeken te kunnen honoreren wordt thans het volledige budget van € 2 miljoen 
begroot; de werkelijke besteding ten laste van de bestemmingsreserve wordt bij 
de bestuursrapportage, c.q. jaarrekening via begrotingswijziging verwerkt.

Dekking regulier budget 
2016 (acties reeds gestart)

Budge
t 
(x1000
)

Dekking BR sociaal domein Budge
t 
(x1000
)

Dienstencheques 100 Toegankelijkheid 
basisvoorzieningen

100

Ervaringsplaatsen jongeren 100 Integratie statushouders 200
Omgaan met dementie 50
Preventief jongerenwerk 130 Stimuleringsfonds 2016-2018 2.000
Autimatch 33
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Dekking regulier budget 
2016 (acties reeds gestart)

Budge
t 
(x1000
)

Dekking BR sociaal domein Budge
t 
(x1000
)

Toegankelijkheid Don Bosco 75
Totaal: 488 Totaal: 2.300

De budgetten horend bij de concrete voorstellen voor 2016 betreffen 
impulsbudgetten. De opgave voor 2017 is dan ook om na deze eenmalige impuls 
de voortgang van deze projecten (mits effectief) te borgen binnen de reguliere 
budgetten van de Programmabegroting 2017. Dit betekent dat uitgaven met een 
structureel karakter vanaf 2017 gedekt gaan worden middels het realiseren van 
een verschuiving van budgetten binnen Programma 5 van het specialistisch veld 
richting het voorliggend veld. 

Het centrale doel van deze voorstellen is gericht op het terugdringen van het 
gebruik van specialistische voorzieningen, waardoor budget vrijkomt ter 
investering en besteding in het voorliggend veld. We blijven daarmee binnen de 
kaders van het uitgangspunt ‘uitvoeren binnen rijksbudgetten’.

Communicatie
Na instemming door de gemeenteraad zal middels reguliere kanalen terugkerend 
over de beschikbaarheid van het stimuleringsfonds en de doelstellingen daarbij 
worden gecommuniceerd, zodat er brede bekendheid ontstaat over het 
stimuleringsfonds en de wijze waarop organisaties een beroep op dit fonds 
kunnen doen. Daarnaast zal het college actief in gesprek gaan met instanties, 
verenigingen en partners in het voorliggend veld over de ambitie en 
transformatie van het voorliggend veld en hun rol in deze opgave. 

De resultaten van de projecten  zullen worden gemonitord middels de reguliere 
overleggen met de uitvoerende partijen. De gemeenteraad zal actief worden 
geïnformeerd over de voortgang van projecten en besteding van het 
stimuleringfonds. 

Bijlagen
1. Uitvoering motie Investeren in het voorliggend veld, ambitie op de versterking 

van het voorliggend veld.
2. Begrotingswijziging.


