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AMENDEMENT
Onderwerp Programma 7: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal

Deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, VVD, CDA en D66
Naar aanleiding van____ Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;

overwegende dat:
» Het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt "In het eerste 

kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen over het lokaal 
sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017";

» Bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene reserve;
» De VNG informatiebrief aangeeft dat er op Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

opvang nóg een decentralisatie aan zit te komen per 2020;
» Er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de toekomst 

van de Beschermd Wonen initiatieven in Veldhoven 
» De laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat

cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het Sociaal 
Deelfonds in brede zin;

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.

- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 

evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;

- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook 
de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in 
Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor 
het Sociaal Domein te kunnen ontwikkelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen


