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MOTIE Recht doen aan ISR 	 M-2A 

De gemeenteraad van Delft, ter vergadering bijeen op 5 november 2015 ter bespreking van de 

Programmabegroting 2016-2019, 

Constaterende dat 

• het lnstituut Sociaal Raadslieden (ISR) in Delft clientondersteuning biedt in de vorm van informatie, 

advies en ondersteuning aan inwoners met sociaaljuridische problemen; 

• de omvang en continuiteit van de dienstverlening de afgelopen jaren onder druk is komen te staan 

door de afnemende formatie die voor een deel wordt ingevuld door medewerkers met een tijdelijke 

dienstverband; 

• het jaarverslag 2014 (opnieuw) aantoont dat slechts complexe zaken worden behandeld en meer 

eenvoudige vraagstukken worden doorverwezen naar de Financiele Winkel, Humanitas, ISOFA, ISF 

etc.. 

Overwegende dat 

• onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut aantoont dat iedere in de raadslieden geInvesteerde euro, 

de burger meer dan deze euro oplevert waardoor meer armoede of schuldenproblematiek bij burgers 

wordt voorkomen; 

• het takenpakket van het ISR specialistische kennis vereist; 

• Het ISR al 40 jaar bestaat en de Delftse inwoners hun weg hierheen goed weten te vinden; 

• Delft voor Elkaar een netwerkorganisatie is die nog geen jaar bestaat en waarvan de subsidie slechts 

tot 2017 gegarandeerd is; 

• het ISR en Delft voor Elkaar slechts drie maanden de tijd krijgen om een voorstel tot integratie, 

inclusief personele paragraaf, uit te werken; 

• deze vorm van clientondersteuning aan kwetsbare burgers te belangrijk is om te experimenteren met 

de positionering; 

• de onafhankelijkheid van de ISR momenteel gewaarborgd wordt door de Begeleidingscommissie en 

dat dit niveau van onafhankelijkheid tenminste behouden moet blijven. 

Draagt het college op 

• het onderzoek naar een passende positionering van het ISR waarin haar onafhankelijkheid 

gewaarborgd blijft, te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij, zoals de MO-groepl, in overleg 

met het ISR en de Begeleidingscommissie; 

• in dit onderzoek als voorwaarde te stellen dat het ISR rechtstreeks en laagdrempelig te bereiken is 

waardoor zij haar signaleringsfunctie kan blijven realiseren; 

• pas op grond van het onderzoek vast te stellen of de voorgenomen bezuiniging van 100.000 euro per 

2017 een realistische opgave is gezien het takenpakket van het ISR; 

• voor de bespreking van de programmabegroting 2017-2020 hierover aan de raad te rapporteren. 

1 MOgroep: brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk 



En gaat over tot de orde van de dag. 

Aad Meu e 

Stadsbela 

ristine Bel 

Dp6 

Jos van Koppen 

Fractie van Koppen 

Lieke van Rossum 	 ips 	 Willy Ti kstra 

SP 	 Groenlinks 	 PvdA 


	Page 1
	Page 2

