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Voorzitter, 
 
De fractie van D66 heeft kennisgenomen van de voorjaarsnota en is tevreden over 
de voortgang op de meeste punten. Na de beantwoording van de technische vragen 
en de behandeling vorige week en de bespreking in de Commissie planning en 
control wil D66 nog maar drie zaken aanhalen. 
 
Het eerste punt betreft jeugdhulp. Onze grootste zorg in financiële zin zat in de 
overschrijding op het budget hiervoor. In 2015 hebben we een forse overschrijding 
gekend. In 2016 is ook met een overschrijding rekening gehouden van 350.000 euro 
en voor de jaren daarna niet. In de voorjaarsnota blijkt voor 2017 en verder ruim 1,1 
miljoen te worden toegevoegd aan het budget. Echter in de huidige cijfers zou het 
budget juist met 800.000 euro dalen. In feite betekent dat dat we in 2017 en verder 
hetzelfde budget zouden hebben dan we verwachten voor 2016 uit te geven. Graag 
horen we van de wethouder of hij hiermee voldoende armslag heeft om 
daadwerkelijk de zorg centraal te stellen en de taken op het gebied van de 
jeugdhulp daadwerkelijk uit te voeren. 
 
Het tweede punt betreft de motie glasvezel en de reactie daarop van het college. 
Graag ontvangen we in dat kader een informatienota over de stand van zaken op dit 
gebied. Kan het college dit toezeggen? 
 
Ons derde punt op de voorjaarsnota zelf is de Social Return on Investment, de 
SROI. We zien dat na afspraken in het coalitieakkoord en twee aangenomen moties 
er nog steeds weinig voortgang is. We hebben reeds een motie aangenomen over 
het invoeren van SROI, dus daar zullen we niet nogmaals toe oproepen. Maar we 
dienen wel een motie in waarmee we dit college vragen een informatienota aan de 
Raad te doen toekomen met dit najaar. In deze nota verwachten wij dat enerzijds 
inzicht wordt gegeven in het beleid omtrent SROI, in lijn met het coalitieakkoord en 
de eerder aangenomen moties. Anderzijds verwachten wij een overzicht van de te 
verwachten en gerealiseerde SROI-opbrengsten in 2016. Deze motie dienen wij in 
met het CDA en de PvdA GroenLinks. 
 
 
 
 
 
 
 


