
Startnotitie 'Back to Basics' ronde 2 
 
Inleiding 
 
Op 29 maart 2011 is het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld, een integraal beleidsplan 
welzijn en onderwijs voor de periode 2012-2015. Instellingen, organisaties en verenigingen zijn gevraagd een 
aanbieding te doen op de algemene doelstellingen in dit beleidsplan. Op basis van deze aanbiedingen zijn de 
structurele subsidies voor de periode 2012-2015 verdeeld. Tussentijdse aanvragen voor 2014 en 2015 zijn 
mogelijk gemaakt door het vaststellen van een nieuwe Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 2013 en 
een Beleidsregel tussentijdse aanvragen Back to Basics. Naast subsidies vormden ook accommodaties een 
instrument voor de gemeente om uitvoering te geven aan het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. In 
het beleidsplan zijn hiertoe strategische uitgangspunten geformuleerd. Ook waren er nog enkele 
onderzoeksopdrachten, die later zijn uitgewerkt. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuwe huur- en 
subsidiesystematiek voor accommodaties. 
 
Zoals aangegeven betreft het huidige beleidsplan de periode 2012-2015. Dit betekent dat 'Back to Basics' na 
2015 afloopt. In deze Startnotitie is aangegeven welke fasen moeten worden doorlopen om nieuw beleid op te 
stellen. Afhankelijk van het gekozen scenario (zie Raadsvoorstel) wordt bepaald wanneer de verschillende fasen 
worden doorlopen. 
 
CAT-Resultaat 
Het CAT-resultaat (Concreet, Afdwingbaar, Tastbaar) is een conceptbeleidsplan en conceptsubsidieregeling. 
 
Er dient afstemming plaats te vinden met de transitie Jeugdzorg, decentralisatie AWBZ en de Participatiewet 
(hierna: de (drie) transities). Binnen de transities vindt een verschuiving plaats van specialistische zorg naar 
voorliggende/algemene voorzieningen. Deze laatste worden vaak gefinancierd met behulp van subsidie.  
 
Het CAT-resultaat omvat niet het plan van aanpak of de implementatie/uitvoering van de subsidieverstrekking. 
 
Technische uitgangspunten beleidsplan 
 
Randvoorwaarden 
Allereerst dienen te randvoorwaarden te worden onderzocht d.m.v. bureauonderzoek door de diverse 
beleidsambtenaren: wet- en regelgeving met wettelijke verplichtingen voor de gemeente, gemeenschappelijke 
regelingen, regionale afspraken etc.  
 
Afstemming met randvoorwaarden van de drie transities. 
 
Functionele eisen 
 Wat is het budget dat vanaf 2016 beschikbaar is? Zijn er bezuinigingen?  
 Het beleidsplan en de subsidieregeling moeten klaar zijn op 31 december 2014/2015/2016 (afhankelijk van 

gekozen scenario); instellingen, organisaties en verenigingen moeten tijdig worden geïnformeerd en subsidie 
aanvragen vòòr 1 mei conform de Algemene subsidie verordening. 

 Welke eisen stelt het Collegeprogramma (nieuw college/raad) aan het beleidsplan? 
 Het beleidsplan moet in lijn zijn met de vastgestelde Toekomstvisie. 
 Evaluatie proces vorige ronde 'Back to Basics'. 
 



De planning moet in elkaar passen:  
 Wmo Inkoop: voor 1 oktober 2014 moeten nieuwe contracten voor nieuwe taken afgesloten zijn. 
 Beleidskeuzes Verordening 8 juli 2014 in Raad. 
 Verordening Wmo moet worden vastgesteld voor 1 november 2014. 
 Jeugd Inkoop: voor 1 oktober 2014 moeten nieuwe contracten voor nieuwe taken afgesloten zijn. 
 
Operationele eisen (gebruikers) 
 Concreet, uitvoerbaar. 
 Intern ambtelijk input laten leveren (beleid, juridisch, inkoop). 
 Externe partijen (reeds gedane evaluatie). 
 Participatieraad en/of enkele belangrijke partijen over document input leveren (niet inhoud, maar waaraan 

het moet voldoen). 
 
Beleidsontwerp 
 
Het beleidsplan zal de volgende inhoud bevatten: 
 Voorwoord door verantwoordelijk portefeuillehouder(s) 
 Inhoudsopgave 
 Inleiding (hierin koppeling Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) 
 Hoofdstuk 1 Preventie 
 Hoofdstuk 2 Eigen kracht 
 Hoofdstuk 3 Sociaal netwerk 
 Hoofdstuk 4 Algemene voorzieningen (w.o. accommodaties) 
 Hoofdstuk 5 Maatwerkvoorzieningen  
 
Per hoofdstuk krijgen de volgende onderwerpen een plek: 
 Lokale Educatieve Agenda (onderwijs, VVE, zorg in en om de school, onderwijshuisvesting, brede 

schoolontwikkeling, relatie met passend onderwijs etc.) 
 Evenementen (profilering, economie, gezondheid, erfgoed) 
 Kunst&Cultuur (cultuureducatie en kunst&cultuur als 'doel op zich') 
 Sport (bewegingsonderwijs en sport als 'doel op zich') 
 Welzijn/Wmo (incl. vrijwilligers, mantelzorg) 
 Volwasseneneducatie 
 Jeugd(zorg) 
 Participatiewet 
 Verwijzing naar nota Volkshuisvesting en de Woonzorgvisie en de relatie met inrichting openbare ruimte 
 Burgerinitiatieven 
 
(Evt.) inhoudelijke bijlagen behorende bij de hoofdstukken 
 



Onderzoek 
 
Om te komen tot integraal beleid, moeten verschillende acties worden ondernomen. De uitkomsten/resultaten 
van deze acties leveren input voor het beleid: 
 Maken actueel overzicht instellingen, organisaties, verenigingen, vrijwilligers, belangenorganisaties en 

participatieraad (i.o.) 
 In gesprek met partners/instellingen, organisaties en verenigingen: evaluatie afgelopen periode, wat ligt er 

nog, wat voor nieuwe ontwikkelingen zijn er waarmee rekening moet worden gehouden etc. Dit kan in de 
vorm van thema-avonden. 

 Wijkprofielen / BigData - onderzoek GGD. 
 In gesprek met college en raad (thema-avond). 
 Gesprekken beleidsambtenaren, hoofdstukken uitwerken, wat komt waar te staan. 
 Verwerken nota Triple T, ervaringen transities. 
 Subsidieregeling inventariseren wat nodig is. 
 Financieel plaatje compleet maken (integraal Wmo/jeugdbudget + subsidies). 
 
Uitwerking 
 
Naar aanleiding van bovenstaande acties, en de uitkomsten daarvan, wordt gestart met het uitwerken van het 
beleid: 
 Schrijven beleidsplan door betrokken beleidsambtenaren; één beleidsambtenaar doet eindredactie. 
 Schrijven subsidieregeling. 
 Inspraak op basis van conceptbeleidsplan en -subsidieregeling van het veld. 
 Collegevoorstel. 
 Raadsvoorstel. 
 
Terugkoppeling 
 
 Terugkoppelen vastgesteld beleidsplan en subsidieregeling aan betrokkenen. 
 Evaluatie project. 
 
Planning 
 
Zie bijlage. 
 
 
 
 


