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Erratum Versterkingsplan Sociaal Domein

Geachte raadsleden,
Bij de voorbereidingen op de commissie Sociaal Domein van 31 mei 2021 hebben we geconstateerd dat tot onze
grote spijt er iets is misgegaan. De laatste wijzigingen en correcties die zijn aangebracht zijn abusievelijk niet
overgenomen, doordat het bestand is opgeslagen in een ander bestandsformat (ODT i.p.v. Word).
Hierdoor ontbreekt helaas in de versie van het Versterkingsplan die in iBabs staat een belangrijk gedeelte van de
(laatste versie van de) financiële paragraaf. Daarnaast zijn zowel in het raadsvoorstel als in het Versterkingsplan g
fouten (die wel verbeterd waren) blijven staan. Het betreft kleine verschillen in bedragen, de nummering van de
voorstellen en tekstuele fouten.
Aan de inhoud van het voorstel verandert niets, maar in het kader van volledigheid en transparantie, heb ik in de
commissie van 31 mei 2021 aangekondigd u een aangepaste versie van zowel het raadsvoorstel als het
versterkingsplan aan te leveren. De juiste versie van de financiële paragraaf in het Versterkingsplan geeft
duidelijk meer inzicht en toelichting dan de versie die u eerder kreeg, bijvoorbeeld als het gaat om risico’s en
kansen.
Alle aanpassingen (m.u.v. tekstuele fouten) zijn geel gearceerd en hieronder zetten we ze voor u op een rij:
Aanpassingen raadsvoorstel
Pag. 4 tabel onderaan: hierin zijn de bedragen van de hoogte van de taakstelling aangepast. In deze tabel weken
de bedragen van taakstelling iets af van de tweede tabel op pag. 6 in het raadsvoorstel en in de financiële
paragraaf van versterkingsplan. Dat komt doordat er recent nog kleine begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd.
De tabel op pag. 4 geeft nu ook de juiste weergave van de actuele stand van zaken.
Pag. 7 bij ‘afweging en advies’ en pag. 8 bij ‘besluit’: De juiste nummers van de maatregelen waar u als raad niet
over hoeft te besluiten omdat u dat al eerder gedaan hebt, zijn de voorstellen 1, 2, 4 en 10. (in de eerdere versie
stond 8 i.p.v. 10).
Aanpassingen versterkingsplan
Pag. 8: hier is voorstel 9 ‘onderschrijding subsidieregeling algemene voorzieningen’ toegevoegd. Deze was in de
eerdere versie helaas weggevallen. Dit betekent ook dat alle volgende voorstellen een ander nummer hebben
gekregen.
Pag. 16: onder voorstel 24 wordt verwezen naar samenhang met voorstel 27 (hier stond eerst 26)
Pag. 18: onder voorstel 27 wordt verwezen naar samenhang met voorstel 24 (hier stond eerst 23)
Pag. 21 en verder: hier is de juiste versie van de financiële paragraaf toegevoegd.
Bovenaan is een alinea over ’positionering’ toegevoegd.
Tussen tabel 2 en 3 (die ongewijzigd zijn) is een zin toegevoegd.
Na tabel 3 was een gedeelte weggevallen. Het betreft een samenvatting en risico’s en kansen. Dit is
toegevoegd.

