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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/22/71171/ 

Documentnummer: 32848 

Datum: 6 december 2022/verzonden 7 december 2022 

Onderwerp: Subsidies preventief veld Wassenaar  

Bijlage(n):  

 

Geachte Raad, 

Er is geconstateerd dat er een discrepantie van € 650.000 euro zit tussen de ingekomen 

subsidieaanvragen binnen het preventief veld (taakveld 6.1 en 6.5) en het beschikbare 

subsidieplafond waarvoor de raad de budgetten heeft bepaald. Om dit verschil te verkleinen zijn 

verschillende interventies toegepast: 

1. Alle nieuwe aanvragen voor subsidie worden afgewezen. 

2. Alle aanvragen voor extra dienstverlening, inzet of verbetering van dienstverlening wordt 

afgewezen. 

3. Alle extra opgevoerde kosten door inflatie, CAO ontwikkelingen die het vastgestelde  

indexatiepercentage voor loon- en prijscompensatie of CAO-wijzigingen van 3,1%1 

overstijgen of anders worden afgewezen. 

4. Middelen die beschikbaar zijn gekomen voor een aantal projecten in het preventief veld bij 

de vastgestelde begroting 2023 worden toegevoegd aan het subsidieplafond. 

 

 

Na deze interventies is de sobere basis voor de te beschikken subsidies 2023:  

a. Dat we uitgaan van de toegekende subsidiebedragen voor 2022, en alleen met de partijen 

waarmee er reeds een subsidierelatie bestaat.  

b. De toegekende subsidiebedragen voor 2022 aan de toen bestaande subsidierelaties alleen 

verhoogd worden met de vastgestelde indexatie met 3.1%. Ondanks al deze ingrepen blijft 

er een tekort van €250.000 over.  

 

 

1 Raadsbesluit 8/9 oktober. Z/22/064893/318803, pagina 100 van de begroting 2023 e.v. 
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We nemen in overweging dat:  

• De dure zorgkosten blijven stijgen en deze stijging geremd kan worden door te investeren 

in het preventief veld.  

• Het preventief veld, onder andere door de inzet van collectief en preventief aanbod, met 

dezelfde middelen meer mensen kan helpen.  

• Dit aansluit bij het coalitie akkoord waarin staat dat “de nadruk komt te liggen op preventie 

en goede samenwerking van de door onze gemeente gecontracteerde instellingen”.  

• De maatschappelijke partijen kampen met toenemende kosten (stijgende (loon-)kosten, 

meer inzet, hogere overheadkosten). 

 

Het college oordeelt dat: 

• Het van groot belang is dat in ieder geval het tekort van €250.000 teniet wordt gedaan, 

zodat aan de partijen zekerheid kan worden gegeven over de basis van hun dienstverlening 

in een sobere vorm. 

• De dienst 'geldzaken en regelgeving' die in 2022 voor € 152.000 gefinancierd is via een 

inkoopconstructie, weer opgenomen moet worden binnen het subsidieplafond, waardoor 

het feitelijk tekort € 98.000 bedraagt. 

• Het nodig is, om op een zo kort mogelijke termijn, een voorstel aan de raad voor te leggen 

voor het verhogen van het subsidiebudget met € 250.000, vanuit de algemene reserve, 

voor taakveld 6.1 en 6.5 Sociaal Domein 

 

De ambitie tot het stevig ondersteunen van preventie is nog niet omgezet naar een gedegen 

meerjaren budget en financieel beleid op het preventief veld. Hierdoor is de realiteit dat het huidig 

vastgestelde subsidiebudget voor het taakveld  niet toereikend is. In het eerste kwartaal van 2023 

volgt een voorstel voor een stabiele meerjaren begroting, passend bij de beleidsambities en 

beleidsdoelen van het preventief veld en deze wordt via de reguliere P&C cyclus aan de 

gemeenteraad voor gelegd. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


