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Motie behorende bij een geagendeerd onderwerp 

Raadsvoorstel Budgetneutraliteit - sociaal domein

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 18-4-2019

Gelet op:
* het bevorderen en behouden van gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving 

belangrijke thema's zijn;
» budgetneutraliteit een grote opgave is voor de gemeente Montferland.

Constaterende dat:
» er nu ad hoe beslissingen genomen (moeten) worden om te voldoen aan de budgetneutraliteit 

binnen het sociaal domein;
« er onvoldoende samenhang lijkt te bestaan tussen aanbieders, verzekeraars, gemeente en 

andere partijen die op enige manier een rol spelen in het sociaal domein;
» er geen duidelijke visie lijkt te zijn op het sociaal domein en hoe alle betrokken partijen hierin 

efficiënt en effectief samenwerken;
» investeren in preventie en innovatie loont. Preventie is een middel om vroegtijdig in beeld te 

krijgen wat er speelt en kan voorkomen dat er zich (grotere) problemen gaan voordoen. De 
praktijkondersteuner jeugdzorg in Didam en lokale zorginitiatieven als de 'Burger meester' in 
Nieuw-Dijk zijn hier sprekende voorbeelden van.

Overwegende dat:

» een langetermijnvisie meer richting en koers geeft om goede keuzes te maken in het belang van een 
krachtige en samenhangende aanpak binnen het sociaal domein;

» opgaven in het sociaal domein verschillende vakgebieden overstijgen;
» dit vraagt om een krachtige samenwerking binnen en buiten de organisatie;
» voor het realiseren van deze langetermijnvisie de bedrijfsvoering door het college van belang is;
» daarnaast ook alle overige stakeholders die een belang hebben in het sociaal domein een bepalende 

rol hebben.

Roept het college op om:

« een langetermijnvisie op te stellen waarin nadrukkelijk naar voren komt hoe om gaan met het 
sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning en zorg in Montferland;

« hierin aan te geven hoe de samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie, met alle
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stakeholders (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en mogelijk andere waardevolle partijen) op een 
krachtige en samenhangende wijze wordt uitgevoerd;

preventie een prominente rol te geven in de langetermijnvisie en hierbij de juiste partners te 
betrekken;
een startnotitie op te stellen waarin ook wordt aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe 
de financiële dekking (incidentele middelen) plaatsvindt; 
de startnotitie in september 2019 aan de gemeenteraad aanbieden.
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