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Voorstel
1.
2.

Bijgevoegd onderzoeksrapport naar een extern sociaal fonds vast te stellen.
De raad te informeren door bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden.

Samenvatting

Uit bijgevoegd onderzoek naar mogelijkheden tot oprichting van een extern sociaal fonds in Hilversum
blijkt dat de financiering hiervan met gemeenschapsgeld niet wenselijk is om diverse redenen.

Inleiding

In de vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2019 is motie M19/51 aangenomen.
Hierin wordt het college verzocht om te onderzoeken of een Sociaal Fonds (naar het voorbeeld van
Amersfoort) voor de gemeente Hilversum op termijn haalbaar is en om de uitkomsten van dit onderzoek
in het eerste kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
Het college heeft ter uitvoering van deze motie een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en
mogelijkheid van een sociaal fonds in Hilversum.

Probleemstelling/doel

Onderzoeken of een extern sociaal fonds (naar het voorbeeld van de gemeente Amersfoort) in Hilversum
wenselijk, haalbaar en realiseerbaar is.

Argumenten

1.1 Samenstelling toekomstig bestuur kan risico vormen bij besteding gemeenschapsgeld.
Het aandragen van geschikte kandidaten voor het toekomstig bestuur vormt een doorslaggevende factor
voor het succes van een fonds. Een bestuur kiest uiteindelijk zichzelf waardoor de politiek weinig invloed
heeft op de kwaliteit van dat bestuur.
1.2 De politiek komt buitenspel te staan als gemeenschapsgeld overgeheveld wordt naar een extern
sociaal fonds.
Door een deel van het minimabudget over te hevelen naar een extern fonds, wordt de
beslissingsbevoegdheid van de politiek als het gaat om besteding van dat geld, weggenomen.
1.3 Een extern sociaal fonds kan onduidelijkheid creëren over rollen en verantwoordelijkheden tussen het
Sociaal Plein en het fonds.
Volgens de voorzitter van de Cliëntenraad kan een versnippering van bevoegdheden (als het gaat om
armoedebestrijding) ervoor zorgen dat partijen naar elkaar gaan wijzen en niemand zich eigenaar voelt.

De inhoud van het onderzoeksrapport is met de voorzitter van de Cliëntenraad doorgenomen en
besproken gedurende twee sessies. Dit betrof geen formele adviesaanvraag bij de Cliëntenraad maar
een informele verkenning met de voorzitter ervan om de wenselijkheid van een extern fonds met een
andere werkwijze vanuit oogpunt van de inwoner in kaart te brengen. De reden dat er geen formele
adviesaanvraag is ingediend bij de Cliëntenraad is dat er (nog) geen concreet voorstel tot oprichting van
een extern fonds ligt. Voor de uitvoering van deze motie diende alleen een onderzoek gedaan te worden
naar de haalbaarheid ervan.
1.4 Het instellen van een extern sociaal fonds (met kredietverstrekkende bevoegdheden) brengt
aanzienlijke eenmalige en structurele investeringen met zich mee.
Kredietverstrekkers hebben een vergunning nodig op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Dit is een complexe en arbeidsintensieve aanvraag die grote impact heeft op allerlei facetten van de
organisatie.
1.5 De functies die een sociaal fonds kan vervullen (noodbijstand, kredietverstrekking en vernieuwing) zijn
in Hilversum al geborgd.
Het nieuwe minimabeleid biedt ruime mogelijkheden voor maatwerk en speodaanvragen. Het nieuwe
schuldenbeleid biedt mogelijkheden voor saneringskredieten (via de Kredietbank Nederland). De
ambtelijke organisatie voert regelmatig pilots uit en volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van
armoedebestrijding.

Kanttekeningen

Inwoners die hulpbehoevend zijn ervaren soms een lagere drempel om bij een extern sociaal fonds aan
te kloppen dan bij een bestuursorgaan die ook een handhavende en controlerende rol heeft.
Tegelijkertijd doen sociale fondsen zelf ook aan controle van rechtmatigheid alleen hebben zij minder
mogelijkheden om dat op een effectieve manier te doen.
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Uitvoering

Bij het onderzoek zijn medewerkers van de uitvoering (Sociaal Plein) betrokken.
Daarnaast is gesproken met bestuurders van de Stichting Kredietbank Nederland, Stichting Sociaal Fonds
Amersfoort, Stichting Urgente Noden Zoetermeer en de voorzitter van de Cliëntenraad.
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