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Op 18 februari jl. heeft de commissie Welzijn de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' behandeld. In de 
commissie is aangegeven dat in de nota beslispunten staan die niet als zodanig aan de raad worden voorgelegd. 
De afspraak is gemaakt dat de nota hierop wordt aangepast. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:  
 
 Pagina 7 voorstel ten aanzien van de visie.  
 Pagina 8 voorstel ten aanzien van de doelstellingen.  
 Pagina 10 voetnoot 1 is toegevoegd.  
 Pagina 11 voorstel ten aanzien van extra investering preventie.  
 Pagina 12 voorstel ten aanzien van extra investering eigen kracht. 
 Pagina 13: voorstel ten aanzien van extra investering sociale netwerk.  
 Pagina 14: voorstel ten aanzien van extra investering ondersteuning aan burgerinitiatieven en 

vrijwilligersorganisaties en begeleiding van vrijwilligers.  
 Pagina 15 voorstel ten aanzien van transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemeen voorzieningen. 
 Pagina 18 voorstel over het organiseren van de nieuwe taken bij 't Loket uitbreiden met de zin '….en  

vooruitlopend op de daadwerkelijke invoering van de transities te starten met de doorontwikkeling van 't 
Loket en hier zo nodig een extra investering in te doen.' 

 Pagina 19: voorstel ten aanzien van de te nemen stappen in het weg naar passende ondersteuning.  
 Pagina 22 voorstel ten aanzien van de coördinatie van 't Loket.   
 
Uitgangspunt is dat de kosten voor de extra investeringen gedekt worden uit de invoeringsbudgetten voor de 
transities en de uitkering die de gemeente ontvangt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Waar mogelijk zullen 
structurele kosten vastgelegd worden in de begroting 2015. Indien dit nog niet mogelijk is, worden in de 
begroting minder gedetailleerde budgetten opgenomen en zal het college op een later moment de nadere 
verdeling vaststellen.   
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