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Datum 28 februari 2019

Onderwerp Voortzetting fonds duurzame start kwetsbare

inwoners

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Torg

PortefeuiItehouder wethouder Koenraad

Schriftelijke vraag

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders, na een evaluatie, besloten om het
fonds duurzame start kwetsbare inwoners permanent ter beschikking te stellen.

Het fonds voor een duurzame start van kwetsbare inwoners is in het leven geroepen om
Wegwijsprofessionals handelingsruimte te bieden, buiten alle ingekochte en gesubsidieerde zorg en

ondersteuning. Met middelen uit het fonds kunnen kwetsbare inwoners snel geholpen worden om
belemmeringen weg te nemen die een duurzame (herlstart in een zelfstandig leven in de weg staan,

De VLP-fractie heeft hierover de navolgende vragen

1. Graag ontvangt de VLP de stukken en onderliggende stukken die aan dit cottegebestuit ten

grondslag [iggen.

2. Welke externe partijen hebben in deze advies gegeven en welke adviezen zijn dit?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden uw vragen ats votgt

De stukken worden bijgevoegd.
De inzet van mlddelen ult het fonds ls voorbehouden aan professlonals van WegwlJs. De
evaluatie heeft plaats gevonden binnen Wegwijs.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen

Klaar Koenraad
Wethouder zorg en volksgezondheid

1.
2.



  

 

Toelichting collegevoorstel aan het 

college van de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Per 1 maart 2017 is er bij wijze van pilot een Maatwerkfonds beschikbaar welke als doel heeft om 
kwetsbare   inwoners   snel   en   adequaat   weer   op   weg   te   helpen   in   schrijnende gevallen, 
zodat zij niet langdurig in het sociaal vangnet terecht hoeven te komen of   te   blijven.   Het   fonds   is   
ondergebracht   bij   WegWijs   Roosendaal   en   is   zo ingericht   dat   het   de   daar   werkzame   
professionals   voldoende   handelingsruimte biedt om maatwerk te leveren en snel de benodigde 
maatregelen te nemen. 
Het fonds is in 2017 gestart met een omvang van €30.000,-. Uit een evaluatie van het gebruik in 2017 

bleek dat het fonds een aantal keer (totaal €4.000 uitgegeven) naar tevredenheid was ingezet conform 

het doel, maar dat het nog te vroeg was om er een structurele voorziening van te maken. Begin 2018 

heeft het college besloten het fonds voor een jaar te continueren en de hoogte van het fonds te 

halveren tot €15.000,-. 

 

Beoogd effect 
Wegwijsprofessionals behouden financiële handelingsruimte om middels een snelle interventie 
kwetsbare inwoners duurzaam uit het sociale vangnet te houden/krijgen. 
 
Argumenten 
1.1. Het fonds heeft zijn nut bewezen 
Er zijn in 2018 in 7 casussen middelen ingezet vanuit het fonds. De inzet heeft in deze casussen met 
beperkte middelen een oplossing gebracht die inwoners terugbrengt in hun eigen kracht en waardoor 
inzet van dure zorg of ondersteuning is voorkomen. 
 
2.1 De hoogte van het fonds is toereikend  
Er is in 2017 ruim €4000,- uitgegeven voor de 3 casussen en in 2018 ongeveer €8700.  
 
 
Kanttekeningen 
1.1 het effect is lastig te voorspellen 
De inzet van het fonds gebeurt op basis van de aanname dat de inzet leidt tot een (betere) oplossing 
en/of dat er (op langere termijn) geen of minder duurdere zorg of ondersteuning ingezet hoeft te 
worden.  
 
2.1 De inzet tot nu toe is beperkt 
Het fonds is in twee jaar tijd in 9 casussen ingezet. De verwachting was dat dit meer zou zijn. De 
hoogte van het fonds (15.000) biedt dus nog voldoende ruimte om meer inwoners dan tot nu toe te 
helpen. Anderzijds ligt er een duidelijk plafond waardoor er bij elke aanvraag een zorgvuldige 
afweging over de inzet plaats vindt.  
 
 
 
Financiën 
De dekking van 15.000 kan gevonden worden binnen de begrote activiteiten van programma 5 en 

specifiek daarbinnen de kostenplaats 6620014/442502. Een begrotingswijziging is bijgevoegd. 

 
Communicatie 
Aan de professionals van Wegwijs brengen we de beschikbaarheid en mogelijkheden van het fonds 
nogmaals onder de aandacht. 
 
 
Vervolg 
Over de inzet van het fonds wordt elk jaar in december gerapporteerd aan het college. Mocht de 
hoogte van het fonds gedurende een jaar niet toereikend blijken zal er een separaat voorstel 
ingediend worden voor tijdelijke ophoging. 



  

 

Toelichting collegevoorstel aan het 

college van de gemeente Roosendaal 

 
 
Bijlagen 

1. Evaluatie Maatwerkfonds duurzame start kwetsbare inwoners 
2. Begrotingswijziging 



Onderwerp: Voortzetting fonds duurzame start kwetsbare inwoners

Zaaknummer : 172092 Datum collegebehandeling : 19 februari 2019

Portefeuillehouder : Wethouder Koenraad Fatale termijn (incl. reden) : N.v.t.

Naam steller : Hurk van den, Twan 
  telefoon 9704

Openbaarheid : Openbaar

Team : Maatschappij Persbericht : Nee

Wekelijkse persbriefing : 

Bijlagen: 2019 21 Fonds duurzame start kwetsbare inwoners.pdf (original), Adviesnota met openbaar besluit 
Voortzetting fonds duurzame start kwetsbare inwoners.pdf (original), Evaluatie Maatwerkfonds duurzame start 
kwetsbare inwoners 2018 V03 .docx (original), Toelichting adviesnota voortzetting fonds duurzame start kwetsbare 
inwoners 2019.docx (original)
Afgestemd met portefeuillehouder: Ja
Afgestemd met disciplines: Financiën 
Afgestemd met medewerkers: Najib El-Allouchi; Marianne Erkelens

Voorstel tot besluit: 
1. Het Fonds duurzame start kwetsbare inwoners vanaf 2019 permanent ter beschikking te stellen aan de 

professionals van Wegwijs.
2. De hoogte van het fonds vast stellen op €15.000,-.
3. Het fonds in 2019 te dekken uit beschikbare middelen in 6620014/442502.
4. In 2019 het fonds borgen binnen de meerjarenbegroting van programma 5 binnen de middelen voorliggend veld.

Besluit B&W d.d.: 19 februari 2019

Conform advies

Besluit:
1. Het Fonds duurzame start kwetsbare inwoners vanaf 2019 permanent ter beschikking te stellen aan de professionals 
van Wegwijs.
2. De hoogte van het fonds vast te stellen op €15.000,-.
3. Het fonds in 2019 te dekken uit beschikbare middelen in 6620014/442502.
4. In 2019 het fonds borgen binnen de meerjarenbegroting van programma 5 binnen de middelen voorliggend veld.

Administratieve verwerking

Datum registratie: 24 januari 2019 Zaaknummer: 172092

Datum retour team: Agendanummer B&W:

Parafen Burgemeester Wethouder 
Theunis

Wethouder 
Raaijmakers

Wethouder 
Lok

Wethouder 
van Ginderen

Wethouder 
Koenraad

Conform Conform Conform Conform Conform Conform

Adviesnota aan het college van 
Burgemeester en Wethouders



Samenvatting: (geschikt voor plaatsing op openbare besluitenlijst)

Het fonds voor een duurzame start van kwetsbare inwoners is in het leven geroepen om Wegwijsprofessionals 
handelingsruimte te bieden buiten alle ingekochte en gesubsidieerde zorg en ondersteuning. Met middelen uit het fonds 
kunnen kwetsbare inwoners snel geholpen worden om belemmeringen weg te nemen die een duurzame (her)start in een 
zelfstandig leven in de weg staan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het betalen van borg en eerste maand huur 
voor dakloze jongeren zodat zij even de tijd hebben om vanuit de rust van een dak boven hun hoofd hun leven op orde 
kunnen brengen (inkomen, opleiding, participatie).
Het college heeft na een evaluatie besloten om het fonds permanent ter beschikking te stellen.



BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaar: 2019

Begr. wijz. 21 Fonds duurzame start kwetsbare inwoners

Het college van de Gemeente Roosendaal besluit de begroting als volgt te wijzigen:

Grootboeknr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Maatwerkfonds ondersteuning start woningmarkt

442502 6620014 5 Subsidies -15.000

434380 6620014 5 Kosten bijzondere activiteiten 15.000

kostenplaats / 

machtiging

Project.

nr.

Progr.

nr.

2019 20232020 2021 2022


