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Initiatiefvoorstel GroenLinks "Innovatiefonds WMO"

Portefeuillehouder: H.G. Jumelet
Griffie
Griffie
H.D. Werkman, telefoon ((0591)68 95 01)
=
^~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç=
sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí=
1. Kennis nemen van het initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO";
2. Het initiatiefvoorstel om advies voorleggen aan het college van burgemeester en
wethouders;
3. Het initiatiefvoorstel met het advies van het college te bespreken in de vergadering van de
commissie Samenleving van november 2008;
4. Het initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO" vervolgens ter besluitvorming agenderen
voor de raadsvergadering van november 2008.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Dhr. J. Dijkgraaf (GroenLinks) heeft tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2008 bij de voorzitter van de raad
het initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO" voor behandeling in de raad ingediend. Op grond van artikel 35,
lid 3, van het Reglement van Orde van de raad kan besloten worden om een initiatiefvoorstel eerst om advies
aan het college van B&W voor te leggen. Aangezien het hier om het vaststellen van (nieuw) gemeentelijk beleid
gaat, waarvan de uitvoering bij het college van B&W ligt, wordt voorgesteld om deze procedure te volgen. Dit
procedurevoorstel is afgestemd met zowel initiatiefnemer als ook portefeuillehouder.

Bijlagen:
Initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO" (RIS. 3183).
Stukken ter inzage:
Geen.
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Het door de fractie van GroenLinks op 26 juni 2008 ingediende initiatiefvoorstel
"Innovatiefonds WMO".
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí=

Advisering door het college over het initiatiefvoorstel met het oog op de uitvoering hiervan
door het college.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå=

Met het initatiefvoorstel wordt beoogd om innovatieve initiatieven vanuit de Emmense
samenleving die aan de doelstelling en uitgangspunten van het WMO-beleidsplan 2008 - 2011
bijdragen, te stimuleren en te bevorderen, ook in financiële zin.
QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ=

In deze fase niet van toepassing.
RK

^ÇîáÉëîÉêòçÉâ=~~å=ÅçääÉÖÉ=

Op grond van artikel 35, lid 3, van het Reglement van Orde van de raad kan worden besloten
om een initiatiefvoorstel eerst om advies aan het college voor te leggen. Aangezien het hier
om het vaststellen van (nieuw) gemeentelijk beleid gaat ter uitvoering van het WMObeleidsplan 2008 - 2011 waarvan de uitvoering bij het college ligt, wordt voorgesteld om deze
werkwijze te volgen. Het college zal worden gevraagd bij de advisering rekening te houden
met de voorgestelde behandeling in commissie en raad van november a.s.
SK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ=

Voorgesteld wordt het fonds vanuit het SIOF te voeden en hiervoor tot aan de verkiezingen in
2010 een subsidieplafond van € 500.000,-- aan te brengen.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 september 2008
Presidium,

H.D. Werkman
Griffier

J.H. de Wildt
Voorzitter
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 15 september 2008;
gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 3, Reglement van Orde van de gemeenteraad van
Emmen;

besluit:
1.
2.
3.
4.

Kennis nemen van het initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO";
Het initiatiefvoorstel om advies voorleggen aan het college van burgemeester en
wethouders;
Het initiatiefvoorstel met het advies van het college te bespreken in de vergadering van
de commissie Samenleving van november 2008;
Het initiatiefvoorstel "Innovatiefonds WMO" vervolgens ter besluitvorming agenderen
voor de raadsvergadering van november 2008.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2008,
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

