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De waarde van welzijnsbeleid
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De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2011

Overwegende dat:
®
®
®
®
®

De Gemeente Heemstede veel geld uitgeeft aan een groot aantal welzijnsinstellingen;
De meerjarenbegroting nog substantiële tekorten kent;
Er de komende jaren minder geld uitgegeven dient te worden;
Voorkomen moet worden dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip vallen;
Het College inzicht dient te hebben waar het verantwoord minder kan.

Is van mening dat:
® Alleen die zaken gesubsidieerd dienen te worden waar directe gewenste maatschappelijke
effecten uit voortvloeien;
e Welzijnsbeleid beoordeeld dient te worden op outcome (= het positieve effect van de
subsidie op de Heemsteedse samenleving), waarbij meer gekeken moet worden naar de
vraagzijde dan naar de aanbodzijde.
® Projecten die voor de korte termijn positief zijn, maar na bijv. twee jaar geen effect meer
hebben niet meer financieel ondersteund dienen te worden;

Verzoekt en verwacht van het College van Burgemeester en Wethouders, zonder daarbij de
bureaucratie bij de verantwoording te vergroten, uitvoering te geven aan de volgende
actiepunten:
® De doelen van de subsidies dienen helder en meetbaar te worden opgesteld;
® De transparantie voor de Raad bij de uitvoering wordt geoptimaliseerd;
• Tweejaarlijks te verifiëren dat deze doelen worden gehaald, zowel voor de korte als voor de
lange termijn, met gebruikmaking van bestaande instrumenten.;
• Activiteiten die niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen te worden afgebouwd of te
worden beëindigd.
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En gaat over tot de orde van de dag, ondertekend door,

Mede ondertekend door:
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