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Voorzitter, 

Tijdens het Politiek Beraad van 6 september jl. is de nu voorliggende verordening al 
uitvoerig besproken. Wij, als CDA fractie hebben toen duidelijke antwoorden 
gekregen op al onze vragen. In het verlengde hiervan is op verzoek van de Raad het 
Bestuurlijke Memo Verordening Maatschappelijke Ondersteuning aan de stukken 
toegevoegd. Dit memo benadrukt nogmaals dat deze Verordening op enkele punten 
geactualiseerd is om onder andere het vragen om een eigen bijdrage mogelijk te 
maken. Deze aanpassingen zijn volgens de fractie van het CDA geheel in lijn met de 
de door de raad vastgestelde visie op het Sociaal Domein, hetgeen ook in de reactie 
van de Adviesraad Sociaal Domein is opgetekend. 

Voorzitter, de fractie van het CDA heeft met veel interesse het genoemde 
Bestuurlijke Memo gelezen waarin helder wordt beschreven wat er op korte termijn 
en in het verlengde van de eerder genoemde Visie aan voorliggende, Algemene 
Voorzieningen gerealiseerd wordt. Tevens geeft dit memo een duidelijk inzicht hoe 
zich dat verhoudt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  

Kortom voorzitter, de CDA-fractie kijkt met veel belangstelling uit naar het resultaat 
van de inzet van voorliggende, Algemene Voorzieningen en dan zeker niet alleen als 
beheersmaatregel van kosten, maar veeleer of het bijdraagt aan de beoogde 
Maatschappelijke Ondersteuning van betreffende doelgroepen.        

Wat dat laatste betreft voorzitter, wij horen dan ook graag, evenals de Adviesraad, 
wat de niet-financiële ervaringen zijn in Borne met voorliggende Algemene 
Voorzieningen maar ook die van andere gemeenten. Dat horen we graag tijdens de 
toegezegde evaluaties van deze Algemene Voorzieningen. 

Tenslotte voorzitter, wij gaan er vanuit dat mede door contacten met andere 
gemeenten de zoektocht naar adequate Algemene Voorzieningen doorgaat. Wij zijn 
overtuigd van het nut hiervan in termen van participatie- ondersteuning en kosten-
beheersing. Kan de portefeuillehouder toezeggen dat hij doorgaat op de ingeslagen 
weg en het resultaat hiervan meeneemt in de toegezegde evaluaties? 
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