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Doel 

(geanonimiseerd)

Op basis van de ervaringen met het kader voor sociale initiatieven van de afgelopen 3 jaar 

hebben we onder de titel “Samen Doen” een afwegingskader 2.0 opgesteld dat ter 

vaststelling wordt aangeboden aan de Gemeenteraad. 

Voorstel 

De notitie "Samen Doen" afwegingskader sociale initiatieven 2021- 2023 vaststellen 

Argumenten 

In 2018 heeft de Raad een afwegingskader voor sociale initiatieven vastgesteld. Hierbij werd 

ook een incidenteel budget van in totaal € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de jaren 2018, 

2019 en 2020 om waar nodig initiatieven te ondersteunen. 

Wij zijn positief over de afgelopen jaren. Er zijn mooie resultaten bereikt. Door het instellen 

van een accountmanager, door de samenwerking met en inzet van Salut en door het soms 

financieel ondersteunen. Met de positieve ervaring van de afgelopen 3 jaar hebben we onder 

de titel “Samen Doen” een afwegingskader 2.0 opgesteld. Om hiermee de komende jaren 

verder te kunnen werken.Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten: 

« Het afwegingskader is in lijn gebracht met de door de Raad vastgestelde visie op sociaal 

domein: de Gezonde Verbinding; 

e We hebben rekening gehouden met de aanbeveling uit het rekenkameronderzoek naar ’t 

Doesgoor: scherp het afwegingskader aan, wees duidelijk en beschrijf goed wat de rol 

van Welzijnsinstelling Salut is. Deze notitie is mede bedoeld als aanzet voor een gesprek 

met uw Raad hierover. 

e We moeten de komende jaren, meer nog dan in het verleden, kritisch zijn op de inzet van 

steeds schaarser wordende middelen. 

Uit de notitie blijkt dat wij de afgelopen drie jaar een bedrag van € 148.500 hebben uitge- 

geven. Van het oorspronkelijke budget resteert nog € 151.500. Wij stellen, mede op basis 

van het beschikbare budget een periode van 3 jaar, 2021,2022 en 2023 voor. Om daarna 

opnieuw te evalueren. 

  

  

"Samen Doen" gaat over tijdelijke ondersteuning van sociale initiatieven. Bij een sociaal 

initiatief dat wij heel waardevol vinden, kan in bepaalde gevallen structurele ondersteuning 

aan de orde zijn. Dit kan nooit uit een incidenteel budget betaald worden. Een dergelijk 

initiatief zullen wij dan tijdig onderkennen en meenemen bij de voorstellen nieuw beleid. 

Zodat het integraal door de Raad kan worden afgewogen bij Kadernota en/of Programma- 

begroting. Door al op tijd in het proces aandacht te vragen hiervoor bij initiatiefnemers, 

denken wij op tijd deze situaties in beeld te hebben. 

Risico’s 

Dit voorstel kent geen specifieke risico's 



Alternatieven 

Het alternatief is om geen nieuw afwegingskader vast te stellen. Dit wordt niet voorgesteld 

omdat er dan geen mogelijkheden meer zijn om initiatieven financieel te ondersteunen. 

Verder zijn er binnen de notitie alternatieven mogelijk. 

Vervolg 

Het vervolg is dat wij uitvoering geven aan de notitie. Wij zullen in de hiervoor bedoelde 

rapportages (jaarverslag en berap's) hierover rapporteren. 
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