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Onderwerp: Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein 'Samen aan Zet'
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 21 september 2OI7

Overwegende dat
de raad unaniem waardering heeft voor de door de dialooggroep getoonde betrokkenheid en
enthousiasme en voor de opgeleverde visie en voorstellen;
de voorstellen van het cluster Sociaal Domeín met de kennis van nu binnen de meegegeven
inhoudelijke kaders passen en binnen de budgettaire kaders uitvoerbaar zijn;
de door de dialooggroep gewenste Uitwerkingsstap geheel in lijn is met de ingezette beweging om te
blijven zoeken naar mogelijkheden om voorzieningen efficiënter en doeltreffender te maken door

slimme dwarsverbanden te leggen, andere financieringsbronnen aan te boren en kwaliteit te
verhogen;
de gemeente bij toekenning van budget gebonden is aan regels/procedures om gelden rechtmatig en
doelmatig te besteden en dit ook aan de dialooggroep is aangegeven.
Kennis genomen hebbende van:

-

het door het college aangeboden raadsvoorstel2OLT-O46.

Concluderende:
dat dit raadsvoorstel beoogt, om de uitvoeringvan de voorstellen binnen de meegegeven kaders
mogelíjk te maken als bij uitwerking wordt bevestigd dat deze efficiënt kunnen bijdragen aan het door
de d ia looggroep gewenste maatscha ppel ijk effect.
Besluit:

L. Aan het voorgestelde raadsbesluit bij beslispunt La toe te voegen
ln alle gevollen zullen de uitkomsten van de Uitwerkingsstop (inclusief begroting) per voorstel ter informatie
gepresenteerd worden oan de raad alvorens overgegoon kan worden tot de uitvoering doorvon.

2. Aan het voorgestelde raadsbesluit bij beslispunt lb toe te voegen:
, binnen de huidige kostenroming reoliseerbaar zijn en inhoudelijk in lijn zijn met de oorspronkelijke voorstellen
van de diolooggroep;
Als bij de Uitwerkingsstdp wijzigingen optreden die strijdig zijn met de koders, een voorstel niet meer
reoliseerbaør is binnen de huidige kostenroming of inhoudelijk niet meer in lijn is met het oorspronkelijke
voorstel, wordt dit voorstel opnieuw oon de roød voorgelegd.

3.

De huidige tekst op pagina 4 van het raadsvoorstel:

Voorwaorde hierbij is dat de uitgewerkte voorstellen possen binnen de koders (droogvlok diolooggroep, binnen
ombtelijke capociteit, voorof meegegeven budget).
c. Voorstellen die niet dan deze voorwddrden voldoen betrekken bij de integrdle afweging.
Mocht noar aonleiding van de uitwerkingsstap blijken dot er niet meer oan de (financiële) kaders wordt
voldaon, dan zullen de voorstellen worden ingebrocht bij de integrole ofweging tezømen met de voorstellen
uit de ondere clusters. Op het moment von de integrale afweging kon een compleet beeld worden gevormd von
het totool oon voorstellen en de inhoud hiervon. Noor oanleiding hiervon kunnen weloverwogen keuzes worden
gemoakt om de samenleving zo goed mogelijk te fociliteren.
Te vervangen door de onderstaande tekst:

Voorwoorde hierbij is dot de uitgewerkte voorstellen pqssen binnen de voorof meegegeven kaders (o.o.
draagvlak diolooggroep, binnen ombtelijke capociteit/budget), binnen de huidige kostenraming reoliseerboar
blijken en inhoudelijk in lijn zijn met de nu voorliggende oorspronkelijke voorstellen van de dialooggroep
(oftewel dat de beoogde effecten hetzelfde zijn)

c.

Voorstellen die nìet øøn deze voorwøarden voldoen betrekken bíj de integrole øfwegíng.
Het college monitort gedurende de uitvoering van de Uitwerkingsstap en foetsf in hoeverre de voorstellen oan

de kaders blijven voldoen. De gemeenteroad zal op de hoogte worden gehouden op de geëigende

terugkoppelingsmomenten vqn de P&C-cyclus over de voortgang van de Uitwerkingsstop en de eventuele

uitvoering vqn voorstellen. Mocht blijken dat gedurende de Uitwerkingsstop wijzigingen optreden die strijdiq
zijn met de koders, een voorstel niet meer reoliseerbaar is binnen de huidige kostenraming of inhoudelijk niet
meer in lijn is met het oorspronkelijke voorstel, wordt dit voorstel opnieuw aan de road voorgelegd. Het
voorstel zal worden ingebrøcht bij de gefaseerde integrale besluitvorming tezomen met voorstellen uit de
ondere clusters. Bij een integrale afweging kan een compleet beeld worden gevormd von het totaol oon
voorstellen en de inhoud hiervon. Noar aonleiding hiervan kunnen weloverwogen keuzes worden gemoakt om
de samenleving zo goed mogelijk te faciliteren.
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