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03B Afbouw taken en subsidies maatschappelijke organisaties en korting
budgetsubsidie Partoer per 2015
Onderwerp: zachte landinq

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Gehele tekst schrappen

Toevoegen aan de overwegingen bij het besluit:

Overwegende dat:

• Sociaal beleid thuis hoort bij de gemeenten, omdat zij dicht bi/de burger
staan

• Op basis van het principe ‘lokaal, tenzij’ het merendeel van de activiteiten
uitgevoerd door de maatschappelijke organisaties thuishoort bij de
gemeenten;

. Maatschappelijke organisaties met inzet van vrijwilligers belangrijke sociale
activiteiten verrichten in de mienskip;

. Vanwege de (onduidelijke) financiële positie, waarde gemeenten op dit
moment in verkeren, dreigen die activiteiten tussen wal en schip te vallen;

• Het is daarom noodzakelijk dat de provincie de gemeenten tijdelijk
financiering biedt om de gemeenten de ruimte te geven afspraken te maken
over de borging van de sociale activiteiten die zij vervullen;

. Hiermee krijgen de gemeenten de kans om per 1 januari 2015 voortvarend
aan de slag te gaan met de transformatie in het sociale domein;

• Om een zachte landing van de activiteiten van de maatschappelijke
organisaties binnen het gemeentelijke sociale domein mogelijk te maken, de
Provincie niet slechts de subsidies aan de maatschappelijke organisaties wil
af bouwen, maar ook actief wil zorgdragen voor een warme overdracht van
activiteiten die passen binnen het sociale domein van gemeenten en
zorgverzekeraar;

. In een te houden expert meeting besproken moet worden hoe verder vorm
en inhoud gegeven kan worden aan deze transitie.

Schrappen uit tekst besluit:
Besluit

Gehele tekst bij besluitpunt 1
- In besluitpunt 4 de verwijzing naar beslispunt 1

Geschrapte tekst te vervangen door:

Besluit in te stemmen met:

De beëindiging van de budgetsubsidie voor Sensoor per 1januari2016;
- De verlenging van 2 jaar van de provinciale budgetsubsidies voor de overige

In te vullen door de griffier
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Amendement (7

Paraaf

Agendapunt



10 maatschappelijke organisaties1per 1januari2015 tot 1januari2017 op
basis van hetzelfde subsidieniveau als in 2014 onder de volgende
voorwaarden:

o de gemeenten (en zorgverzekeraar) worden betrokken bij de
totstandkoming van de subsidieafspraken met de maatschappelijke
organisaties

o de subsidieafspraken moeten aansluiten bij de behoeften van de
gemeenten op het sociale domein;

Een aanbod vanuit de Provincie aan de Gemeenten om, in overleg met de
gemeenten (en zorgverzekeraar), aan de gemeenten (en zorgverzekeraar)
in 2017 en 2018 financiële middelen beschikbaar te stellen om activiteiten
die bijdragen aan dezelfde maatschappelijke doelstellingen als die van de
genoemde organisaties, in genoemde jaren te borgen.
De omvang van deze financiering is voor 2017 gelijk aan de omvang van de
budgetsubsidies in 2014 en voor 2018 50% van dit bedrag.
Dit beslispunt in de provinciale begroting te verwerken.

Indieners PvdA, Douwe Hoogland
CDA, Cees Vos
FNP, Annigje Toering7jj //._--
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Onafhankelijke Statenfrâdtie, Pieter Bui

1 Dit betreft Humanitas, Solidair, PKN, SF0, VG Belangen, Hoor, COC, Zorgbelang, FSU en Tûmba.


