
 

 

 

  
 

Motie vreemd aan de orde van de dag  
De goede dingen goed blijven doen  
  

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 23 maart 2017, 
 
Constaterende dat: 

− Het raadskader (met de beleidsregels) Huishoudelijke hulp 2017 geen 
einddatum kent; 

− Er in verschillende kaders tot nu toe geen tussentijdse of eind- 
evaluatiemoment zijn vastgesteld; 

− Geen concrete meetbare doelen in de meeste kaders zijn vastgesteld; 

− Er geen heldere outcome is geformuleerd die gekoppeld is aan de 
verschillende geldstromen en 

− Het totale budget ca. 6 miljoen euro bedraagt en het "prognosticeren van de 
verwachte lasten en baten niet eenvoudig is". 

Overwegende dat: 

− Bovengenoemde constatering in vergelijkbare bewoordingen kenmerkend is 
voor nieuw beleid binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning; 

− Geleverde prestaties en ingezette middelen niet direct iets zeggen over 
effectiviteit en outcome en  

− Er tussentijds door de raad niet bijgestuurd kan worden op basis van 
financiële inzichten. 

Verzoekt het college: 

− Voortaan nieuw beleid binnen het programma Maatschappelijke 
Ondersteuning voor een vastgestelde periode1 vast te stellen; 

− Voordat deze vastgestelde termijn van de beleidsdoelen verloopt een 
evaluatie te houden en dit als input te gebruiken voor nieuw beleid (kader en 
doelen); 

− Tussentijdse output- en outcomeparameters te formuleren zodat per kader 
inzichtelijk wordt of bijsturing nodig is (op minimaal: inzet middelen, financiën, 
klanttevredenheid en duiding van samenwerking- of uitvoeringspartners) om 
doelen (outcome) te bereiken; 

− Een tussentijdse evaluatie in te plannen en 

                                                           
1 Tijdelijk is in principe één raadsperiode van vier jaar, of gemotiveerd een langere of kortere periode 

voor te stellen 



− Bovenstaande binnen een periode van vier jaar tevens toe te passen op al het 
bestaande beleid binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning dat 
niet tijdelijk is vastgesteld; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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