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Onderwerp
Onderzoek naar extern sociaal fonds (M19/51)
Kernboodschap
Het instellen van een extern sociaal fonds in Hilversum met gemeenschapsgeld is onwenselijk, blijkt uit
een onderzoek naar instelling van een sociaal fonds. Het college heeft daarom besloten om geen extern
sociaal fonds in te stellen.
Aanleiding
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 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
haalbaarheid van een dergelijk extern sociaal fonds in Hilversum zoals bedoeld in de motie. Uit dit
onderzoek blijkt dat een dergelijk fonds (gefinancierd met gemeenschapsgeld) niet wenselijk is en
bovendien vrij ingrijpend te realiseren zou zijn.
Argumenten
Uit het onderzoek blijkt dat het overdragen van de bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden aan
armoedebestrijding risico’s met zich meebrengt. De kwaliteit van de samenstelling van het toekomstig
bestuur van het op te richten externe sociale fonds is daarbij van doorslaggevend belang. De beslissingsbevoegdheid van de politiek komt te vervallen. Andere gemeentes met sociale fondsen worstelen hiermee.
Verder kan een extern sociaal fonds, als aanvulling op het gemeentelijk minimabeleid, onduidelijkheid
creëren over rollen en verantwoordelijkheden tussen het Sociaal Plein en het fonds waardoor
hulpbehoevende inwoners tussen wal en schip kunnen vallen.
Het oprichten van een extern sociaal fonds met kredietverstrekkende bevoegdheden brengt daarnaast
aanzienlijke eenmalige en structurele investeringen met zich mee, met name omdat een vergunning op
grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist is.
Tot slot zijn de drie functies die externe sociale fondsen kunnen hebben, in Hilversum al geborgd.
Sociale externe fondsen hebben meestal een stichting als rechtsvorm en verstrekken bijstand in
noodsituaties, verstrekken kredieten en jagen vernieuwing aan op het gebied van armoedebestrijding.

Het nieuwe minimabeleid voorziet in ruime mogelijkheden voor maatwerk en spoedaanvragen. 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.
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