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Datum:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr
Van: het college van burgemeester en wethouders
Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: College B&W, W. van den Heuvel, H.Hermans, M. Schoones, A. van Meer, L Colijn, P. Ros,
C. lriks, A. Snoeck, T. vd Hurk, M. Vriens, E. Jerem íassen, J. Koevoets, J. Bedaf

Onderwerp:Uitvoering motie lnvesteren in het voorliggend veld

Bijlage:

lnleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 4 november 2015 heeft uw raad de motie
lnvesteren in het voorliggend veld aangenomen. Deze motie draagt het college op om voor 1 februari
2016 voorstellen voor te leggen die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein en deze ten
laste van de Bestemmingsreserve Sociaal Domein te brengen.

Doel
Via deze raadsmededeling wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering
van deze motie.

lnformatie
Uw raadsmotie biedt het college de kans om een extra stimulans te geven aan de transformatie van het
sociaal domein. De transformatie staat nog in de kinderschoenen. ln 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 ín voorzieningen en
de infrastructuur eromheen. Het college onderschrijft dan ook het belang om nu te investeren in de
versterking van het voorliggend veld met als doel zorg en ondersteuning vanuit de directe leefomgeving
van onze inwoners vorm te geven en de kwaliteit en de tevredenheid over dezezorg en ondersteuning
te verbeteren.

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. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan
het uitgangspunt 'uitvoeren binnen rijksbudgetten' kent de transformatie dus ook een financiële
noodzaak. We streven binnen de transformatie naar de beweging naar voren waardoor het gebruik van
dure specialistische voorzieningen afneemt ten gunste van laagdrempelige voorzieningen in het
voorliggend veld.

Functie van het voorliggend veld
ln De VeranderAgenda sociaal domein 'Gebundelde Kracht' staat de functie van het voorliggend veld
beschreven. Het voorliggend veld signaleert zorgen vroegtijdig waardoor grotere problemen worden
voorkomen. We denken hierbij aan eenzaamheid en armoedeproblematiek. Het voorliggend veld
verbindt en ontzorgt. We hebben daarbij de ambitie dat meer mensen met een beperking kunnen
deelnemen aan reguliere activiteiten op het gebied van vrije tijd. Om deze functie van het voorliggend
veld te versterken wil ik namens het college aan uw raad een pakket aan maatregelen voorleggen die
zijn ingericht op de volgende 4 sporen:

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

Vervolg (procedure)
Op deze vier sporen zijn wij op dit moment nog bezig met het ontwikkelen van voorstellen. We hebben
daarbij echter meer tijd nodig. Zoals al in de inleiding gezegd, staat de transformatie nog in de
kinderschoenen, mede omdat 2015 gold als een eerste transitiejaar waarin een zorgvuldige overgang
van de oude jeugdzorg- en AWBZ-regimes centraal stond. ContinulÏeit van zorg had daarbij prioriteit.
Weliswaar zijn in dat jaar de eerste transformatie-ideeën uitgewerkt maar het is nu zaak om daarin ook
de juiste samenhang en prioritering aan te brengen, de voorstellen financieel goed uit te werken én de



verbinding te leggen met o.a. de activiteiten uit het Economisch Actieplan en het raadsvoorstel Vitale
Wijken en Dorpen. We zullen om deze reden niet eerder dan 1 april een goed afgewogen pakket aan
maatregelen aan u kunnen voorleggen.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Zorg

H. J. Polderman


