
 
Advies college-reactie  ingediende moties en amendementen Kadernota 
 

Nummer Indiener Omschrijving Afdeling  Advies 
(ontraden / 
geen bezwaar) 

Concept-collegereactie 

A1 D66 Voorkomen verstening en aansluiten 
bij Operatie Steenbreek 

Gemeente-
werken 

Geen bezwaar Mooi initiatief voor 2017 waarbij de nadruk  zal liggen op communicatie 
gedragsbeïnvloeding 

A2 CU Aanpassen doel van evenwicht in 
inkomsten en uitgaven naar beste 
zorg 

Sociaal Domein overnemen Is vooral tekstueel waardoor het accent op de inhoud komt te liggen. En dat is 
alleen maar mooi. 

A3 CU Jongerenwerkers inzetten in 
categorie 18- 

Sociaal Domein Ontraden  Volgens ons interpretatie kwestie. Bedoeld bij tekst 18- 18+ in de kadernota is 
juist aandacht  te geven aan deze problematiek. We onderscheiden hierin het 
preventieve veld en het curatieve veld. Voor het curatieve veld( zorg) verkennen 
we in brede zin. WMO beleid, ontschotten, jeugdbeleid in HR verband en 
onderwijs. Op dit moment wordt een projectplan geschreven over  hoe de 
overgang van 18- naar 18+ goed te laten verlopen. En dit doen we met het 
maatschappelijk middenveld.  
 
In het preventieve veld namelijk de jongerenwerkers is al bekend waar zij tegen 
aan lopen en stellen een oplossingsrichting voor dit  is in het tweede gedeelte van 
de tekst in de kadernota verwoord.  Het past bij de werkwijze van het 
jongerenwerk om jongeren via laagdrempelige dagbesteding weer 
toekomstperspectief te geven om vervolgens  te begeleiden naar opleiding dan 
wel werk. Het gaat hier om jongeren die zelf niet aankomen bij het curatieve veld 
en/of sociaal team: zorgmoe of zorgmijder. Het gaat er dus om deze vorm van 
hulp ook te kunnen/blijven bieden als de jongere 18 is geworden. Het curatieve 
veld verwijst jongeren ook door naar het jongerenwerk voor deze vorm van 
ondersteuning. 
Daarnaast is er voor de groep 18- natuurlijk het JGT waar ook de 
jongerenwerkers naartoe doorverwijzen. Jongerenwerkers zijn namelijk geen 
hulpverleners. 
 
Het jongerenwerk richt zich op jongeren van 10-23 jaar, daarmee zijn zij 
de enige organisatie zonder knip 18-/+. Dat is juist voor deze doelgroep 
(kwetsbare jongeren) heel waardevol en zou behouden moeten blijven. 
 



  
A4 PvdA De precariobelasting in geleidelijke 

stappen gedurende 10 jaar 
afbouwen  

Bedrijfsvoering Ontraden: 
financiële 
bezwaren / 
verzoek dekking 
aan te geven in 
meerjarenbeeld. 

De bij brief aangekondigde wetgeving voor dit voorjaar heeft Minister Plasterk 
nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment is er dus nog geen 
sprake van wetgeving die heffing precario door gemeenten aan banden legt. Het 
nu al voorsorteren op wetgeving die gaat volgen rondom de afschaffing is dus 
naar mening van het college voorbarig. Wel is het zaak de ontwikkelingen goed te 
blijven monitoren. Conform de brief van Plasterk stelt het college daarom ook 
geen verhoging van de precario voor, ook niet met de inflatiecorrectie. Het 
voorstel is dat Teylingen de precarioheffing op het niveau van 2016 bevriest. Ook 
in ons omliggende gemeente is dit het voorstel bij de kadernota. Het nu al 
rekening houden met afschaffing precarioheffing betekent conform denkrichting 3 
uit de raadsmededeling: uitwerking amendement A3 "hoe anticiperen op 
mogelijke afschaffing precariobelasting op ondergrondse leidingen" een extra 
verhoging van de OZB (op dit moment de enige belasting waar de gemeente zelf 
zeggenschap over heeft) i.v.m. wegvallende kosten precario voor onze burgers en 
een nadeel in het meerjarenbeeld van € 184.000 per 2017, oplopend naar ruim 7 
ton in 2020. Het college verzoekt de raad hier dekking voor aan te geven mocht 
zij het amendement aannemen. 

M1 PvdA 150 extra sociale huurwoningen Ruimte ontraden Zie antwoord 5 bij beantwoording raadsvragen pvda over wachttijden sociale 
huurwoningen. Voor het realiseren van de 150 extra woningen is in de optiek van 
het college op dit moment (nog) geen aanleiding. Overigens moeten wij er ons 
van bewust zijn dat ook de financiële mogelijkheden van corporaties gelimiteerd 
zijn. In het kader van de Woningwet zijn wij in onderhandeling met de corporaties 
over de prestatieafspraken / het bod en de maximale financiële inspanningen die 
zij kunnen leveren. 

M2 Trilokaal Balans sociale huurwoningen Ruimte ontraden De situatie op (onder andere) de sociale huurmarkt is beschreven in de 
Woonvisie. Ook is bij de beantwoording van de raadsvragen van de pvda over 
wachttijden sociale huurwoningen nader ingegaan op dit onderwerp. Er is 
daarmee over dit onderwerp voldoende informatie beschikbaar. 

M3 VVD, CDA, 
D66 

Bibliotheek Voorhout Ruimte   

M4 CDA Onafhankelijk onderzoek overschot 
WMO 

Sociaal Domein Ontraden Er is onlangs een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de onderbesteding van 
WMO voorzieningen. Dit onderzoek is uitgevoerd door APE. Dus de uitkomsten 
zijn bekend. Niet onderzocht is wat de reden is dat mensen geen aanvraag 
hebben ingediend. Dit is een vraag die landelijk aan de orde gesteld moet 
worden. Ons voorstel is om dit via de VNG op landelijk niveau aan te kaarten. 

M5 Trilokaal Verantwoord minimaal sociaal Sociaal Domein Ontraden Omdat niet in zijn algemeenheid een uitspraak gedaan kan worden wat het 



zorgniveau minimaal verantwoorde niveau van zorg is. Iedere situatie ,inwoner en zijn 
hulpvraag, is anders en vraagt om een ander passend zorgaanbod. Per cliënt 
dient de zorgbehoefte bepaald te worden en in relatie met het sociaal netwerk en 
de professional bekeken te worden welke zorg geleverd moet worden. Er is 
zodoende sprake van maatwerk. Een eenduidige definitie is onmogelijk omdat de 
problematiek en de context waarbinnen de problematiek zich voordoet verschilt. 
Een algemene bijeenkomst geeft geen inzicht in wat mensen minimaal nodig 
hebben aan zorg.  

M6 PvdA Gezamenlijk aanbesteden WMO en 
Jeugd 

Sociaal Domein Ontraden De problematiek die geschetst wordt is juist, ook het college werkt aan de 
integraliteit in het sociaal domein. Dit doen we door dit jaar )2016) van onderaf 
op de inhoud veranderingen door te voeren  (ontschotten). Gezamenlijk inkoop is 
daarvan wellicht op termijn het resultaat. In Holland Rijnland verband is besloten 
om de inkoop in ieder geval  tot en met 2018 gezamenlijk in te kopen. 
 Onze mening is dat gezamenlijk inkoop geen doel op zich is. Wij willen in 2017 
de mogelijkheden onderzoeken om het zorgaanbod op onderdelen integraal in te 
kopen dan wel te organiseren. Bij dit onderzoek betrekken wij de ervaringen van 
de gemeente Alphen 
die vanaf 2016 integraal zijn gaan inkopen.  
 

 
 


