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Geachte raadsleden,
In deze brief informeren wij u over het instellen van een maatwerkbudget van € 5000,- voor het
Sociaal Domein. Met dit budget willen we de participatie van mensen bevorderen door financiële
drempels die dit belemmeren weg te nemen daar waar bestaande voorzieningen geen oplossing
bieden.
Nu de transitie in het sociaal domein zo’n anderhalf jaar achter ons ligt, lopen we in de praktijk af en
toe tegen financiële zaken aan, die een praktische, ‘out of the box’ oplossing vragen Om deze reden
hebben wij binnen de budgettaire ruimte van het programma 5 (Wmo, Jeugd en W&l) een
maatwerkbudget ingesteld. De teamleiders van het sociaalteam en het jeugdteam beslissen over het
gebruik in afstemming met de beleidsadviseurs.
Het maatwerkbudget wordt alleen ingezet indien er binnen de bestaande mogelijkheden en
voorzieningen geen oplossingen gevonden kan worden. In veel gevallen biedt bijvoorbeeld de
bijzondere bijstand mogelijkheden voor financiële ondersteuning op maat ook bij
participatiebevordering. Verder zijn er particuliere initiatieven zoals de Stichting Leergeld of de
Stichting Urgente Noden die oplossingen kunnen bieden.
Vergoedingen vanuit het budget zijn in principe in natura, er wordt niet direct geld gegeven aan
mensen. Ook is er in principe altijd sprake van tijdelijke of incidentele ondersteuning en geen
structurele ondersteuning.
Voorbeelden die zich in de praktijk al hebben voorgedaan zijn;
Een moeder die graag haar zoon zelf naar een residentiële instelling wilde brengen maar niet
de benodigde €15,- had voor benzine. Alternatief was haar zoon te laten brengen door een
professioneel vervoerder, veel duurder en bovendien kon moeder dan niet mee.
Een ouder met minderjarige kinderen die geen onderdak had en op een lange wachtlijst staat
voor maatschappelijke opvang. Tijdelijk is er voorzien in huisvesting en middelen voor
onderhoud totdat een uitkering kon worden geregeld. Alternatief was de moeder en kinderen
scheiden en de kinderen in pleeggezinnen plaatsen, een dure en onnodig traumatiserende
oplossing.
De inzet van het maatwerkbudget wordt na een jaar geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt
besloten of en op welke wijze het wordt voorgezet. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS .............
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