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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Voorbereidingskrediet transitie sociaal domein, programma Samen Sterk in 
Stichtse Vecht. 
 
Datum raadsvergadering 
3 en 4 juli 2012 
 
Werksessie 
13 juni 2012 

 

Portefeuillehouder 
Drs. J.W. Verkroost 
Afdeling 
Ontwikkeling 
margreet.van.de.bilt@stichtsevecht.nl  
 
 
Agendanummer 
21 
Registratie nummer 
Z/12/13073-VB/12/01643 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Invoeringsbudget transitie Jeugdgezondheidszorg 2012 ad € 35.863,-- beschikbaar stellen voor de 

voorbereiding van deze transitie 
2. Invoeringsbudget transitie Awbz begeleiding 2012 ad € 162.800,-- beschikbaar stellen voor de 

voorbereiding van deze transitie 
3. Aanvullend voor de invoeringskosten 2012 een budget van € 76.337,-- beschikbaar stellen vanuit de 

algemene reserve. 
 
 
Samenvatting 
 
Het door het Rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudget 2012 van € 198.663,-- voor de uitvoering van de 
gedecentraliseerde taken op het gebied van zorg en welzijn dient beschikbaar te worden gesteld, maar is 
ontoereikend. Berekend is dat er in 2012 een totaal budget nodig is van € 275.000,--. Er dient een bedrag 
van € 76.337,-- beschikbaar te worden gesteld vanuit de algemene reserve.  
 
 
Inleiding 
 
Het Rijk heeft besloten om taken van het Rijk en provincies op het gebied van zorg en welzijn te 
decentraliseren naar gemeenten. De gedachte hierachter is dat gemeenten de behoeften van de inwoners 
het beste kennen, evenals de lokale situatie. Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en mogelijkheden 
van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. De 
bedoeling is dat er winst valt te behalen door afstemming tussen de transities. Het is aan de gemeenten 
om dit te organiseren. 
 
Daarom is de komende jaren sprake van drie belangrijke transities: 
• De invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (vooralsnog: 2013). 
• De transitie van extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO (vooralsnog: 2013). 
• De transitie  van de jeugdzorg (vooralsnog: 2014). 
 
Ondanks de val van het kabinet adviseren wij om de voorbereidingen onverminderd door te zetten. Het 
staat vast dat er ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden in het sociale domein. De vergrijzing en 
ontgroening van de maatschappij en het feit dat er minder geld is te besteden, noodzaken hiertoe.  
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De financiële, maatschappelijke en politieke afbreukrisico’s van de transities zijn groot. De komende jaren 
zal de gemeentebegroting vanuit het rijk verhoogd worden met 30 á 50 procent. Gezien dit enorme 
belang, pleiten wij voor een gedegen voorbereiding om dure reparaties aan de ‘achterkant’ te voorkomen. 
 
Het rijk heeft invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Wij stellen dat deze budgetten ontoereikend zijn  
voor een gedegen voorbereiding om de risico’s te beperken.  
 
Binnen het programmateam Samen sterk in Stichtse Vecht is een inschatting gemaakt van het benodigde 
voorbereidingskrediet voor 2012. Hierbij zijn we uitgegaan van een sobere aanpak, die recht doet aan een 
gedegen voorbereiding.  
 
Uitgangspunt is dat de voorbereidingen door eigen mensen worden gedaan. Hierdoor wordt ervaring en 
expertise opgebouwd binnen de eigen organisatie en worden hoge kosten van externe inhuur 
(projectleiders) voorkomen. Inzet van externen is alleen bedoeld om de eigen medewerkers ‘een zetje in 
de rug’ te geven om deze zware opdracht uit te kunnen voeren.  
 
Daarnaast is een intensieve samenwerking met de regiogemeenten gezocht, zodat taken binnen de regio 
verdeeld kunnen worden. Ook hierdoor kunnen we de eigen medewerkers efficiënt inzetten en dure inhuur 
van externen voorkomen c.q. beperken.  
 
Desondanks kunnen de kosten  niet geheel gedekt worden vanuit de invoeringsbudgetten van het rijk. Er 
resteert nog een tekort van € 76.337,--. Wij stellen wij voor deze kosten te dekken vanuit de algemene 
reserve.  
 
Wij realiseren ons dat het uitgangspunt is dat taken binnen de daarvoor beschikbare middelen worden 
uitgevoerd. Wij zijn echter van mening dat dit niet geldt voor de kosten van implementatie van nieuwe 
taken in relatie tot invoeringsmiddelen. Als de invoeringsbudgetten door het Rijk te laag worden 
vastgesteld, loopt de gemeente het risico dat de implementatie onvoldoende zorgvuldig kan gebeuren.  
 
 
Totaal benodigd budget 2012  € 275.000,-- 
Door het Rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudget 2012 € 198.663,-- 
Tekort: € 76.337,-- 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Herinrichting van het sociaal domein. 
 
Argumenten 
Alleen het ‘simpel’ overnemen van de taken van provincie en het Rijk is niet voldoende om de gewenste 
veranderingen te realiseren. De hulpverlening wordt op dit moment nog versnipperd aangeboden. Het is 
aan gemeenten om een integrale en toegankelijke hulpverlening te organiseren (één gezin, één plan), 
waar mogelijk zoveel mogelijk dichtbij de inwoner (wijkgericht). Het is ook aan gemeenten om de eigen 
kracht en het sociale netwerk van de inwoners te stimuleren en aan te spreken. Dit vraagt een andere 
manier van denken. Daarom spreken we niet van ‘decentralisaties’, maar van ‘transities’ of 
‘transformaties.’ Het roer moet om! 
 
De transities vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op 
gemeenten af, zij gaan ook gepaard met bezuinigingen/efficiencykortingen vanuit het Rijk. Verder zullen 
de uitkomsten van de strategische heroverweging binnen onze gemeente zeker ook gevolgen hebben 
binnen het sociale domein. Gemeenten moet dus meer doen met minder geld en de eigen kracht van 
burgers aanspreken. 
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Kanttekeningen 
Door de val van het kabinet is onzeker geworden of bovengenoemde transities in de bedoelde vorm 
doorgaan. Zeker is wel dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden, er is immers een breed draagvlak 
om veranderingen door te voeren. Misschien dat de scherpe kantjes er nog wat worden afgehaald of dat 
het tempo wordt aangepast, maar zeker is dat het sociale domein anders ingericht zal moeten worden. De 
vergrijzing en ontgroening van de maatschappij en het feit dat er minder geld te besteden is, noodzaken 
hiertoe. 
 
De veranderingen die de transities met zich meebrengen zijn groot. Daarom is een gedegen voorbereiding 
noodzakelijk. Dat is waarom we er voor kiezen om de in gang gezette voorbereidingen door te zetten. 
Vanzelfsprekend zullen de ontwikkelingen rond de rijksbegroting nauwlettend in de gaten worden 
gehouden.  
 
Communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderdeel voor het programma Samen sterk in Stichtse Vecht om de 
gewenste veranderingen te bereiken. Daarom wordt op dit onderdeel zwaar ingezet. Zodra dit 
voorbereidingskrediet wordt toegekend, zal een communicatieplan uitgewerkt worden.  
 
Financiën en risico’s 
Zoals gezegd, de transities zijn een grote uitdaging voor gemeenten. Maar er zijn ook grote risico’s aan 
verbonden. De komende jaren zal de bijdrage vanuit het rijk aan de gemeentebegroting verhoogd worden 
met 30 á 50 procent. Daar tegenover staat een forse uitbreiding van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid op het sociale domein. De maatschappelijke, financiële én politieke risico’s zijn dus 
groot. Om de risico’s goed te kunnen managen is het belangrijk dat de voorbereiding zorgvuldig wordt 
opgepakt. Dat is ook de reden dat deze drie projecten programmatisch worden voorbereid (programma 
Samen sterk in Stichtse Vecht). De projecten worden vanuit een gezamenlijke visie opgepakt, inzet vindt 
efficiënt plaats en op deze manier kan een integrale hulpverlening aan inwoners worden georganiseerd. 
 
Financiële onderbouwing 
 
a. Beschikbaar budget: 
Om deze grote transities voor te bereiden, heeft het Rijk invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld: 
 
 2012 2013 2014 2015 
Extramurale begeleiding € 162.800,-- € 109.000,-- € 50.500,--  
Jeugdzorg € 35.863,-- € 100.000,-- € 120.000,-- € 120.000,-- 
Wet werken naar Vermogen  -  -  -  - 
 
De bedragen voor 2012 zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2011. Deze bedragen zijn en komen dit 
jaar beschikbaar en zijn/worden op een stelpost geplaatst. De bedragen genoemd voor de jaren 2013 e.v. 
zijn inschattingen. Voor 2012 is dus door het Rijk totaal € 198.663,-- beschikbaar gesteld. 
 
b. Benodigd budget: 

 Onderzoek en analyse (€ 25.000,--) 
Voor een deel is al veel informatie en cijfermateriaal aanwezig, voor een deel moet deze informatie nog 
verzameld worden. De ervaring leert dat vanuit verschillende organisaties deze informatie wordt 
aangeleverd (AWBZ, Sociale zaken, SW-bedrijven, UWV, CJG, CIZ, etc.). Om weloverwogen keuzes te 
kunnen maken over beleidsvorming, inrichting en uitvoering van de hulpverlening is het noodzakelijk te 
kunnen beschikken over goed afgestemde informatie en analyses. Een investering op dit vlak is derhalve 
noodzakelijk. 
 

 Externe expertise transities ( € 50.000,--) 
De transities zijn van een dermate omvang en complexiteit dat we op bepaalde momenten of ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen incidenteel extern advies moeten inwinnen. Dit budget is dus niet bedoeld om 
werk van ons over te nemen, maar om te sparren met extern deskundigen.  
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 Externe financiële expertise (€ 20.000,--) 
Zoals gezegd, staan gemeenten voor een behoorlijke bezuingigingsoperatie. Op dit moment zijn 
financieringsstromen niet overzichtelijk en behoorlijk verkokerd. Om grip te krijgen op de huidige financiële 
stromen en om de financiële gevolgen van nieuw beleid en inrichting van het sociale domein door te 
rekenen, is een beroep op externe financiële expertise noodzakelijk. Vanzelfsprekend zal dit gebeuren 
onder verantwoordelijkheid van het team Financiën. 
 

 Inhuur vervangende capaciteit vierjaren beleidsplan Wmo (€ 15.000,--) 
Vanwege de omvang van het te doorlopen traject transitie extramurale begeleiding, de beschikbare 
ambtelijke formatie en andere te realiseren doelstellingen in 2012, is er voor gekozen om een zo groot 
mogelijk deel van deze transitie binnen de eigen ambtelijke organisatie uit te voeren. Op deze wijze 
bouwen we namelijk aan onze inhoudelijke deskundigheid.  
Dit heeft tot gevolg dat er niet genoeg formatie over is om in 2012 een nieuw vierjaren beleidsplan Wmo te 
realiseren. Voorgesteld wordt hiervoor (gedeeltelijk) formatie in te huren. Het opstellen van het beleidsplan 
Wmo is goed te realiseren als een afgeronde opdracht. 
 

 Communicatiemedewerker (€ 65.000,--) 
Er zijn veel betrokkenen bij het programma. Zowel intern (beleidsadviseurs, medewerkers afdeling 
Publiekszaken, medewerkers Wijken & Kernen, P&O, Financiën, etc.), maar ook extern (we hebben 
bijvoorbeeld alleen al te maken met ca. 45 aanbieders van begeleiding Awbz). Om de transities goed te 
laten slagen is het van belang dat iedereen wordt meegenomen in het veranderingsproces en dat er 
voldoende draagvlak ontstaat. We willen (mogelijke) samenwerkingspartners uitdagen om mee te denken 
over de toekomstige inrichting van het sociale domein. We willen dus ‘de boer op.’ Voor de zomer staat al 
een eerste werkconferentie gepland, met naar verwachting 150 deelnemers.  
 
Voor de cultuuromslag is een actief communicatietraject nodig. De teamleider Communicatie heeft al laten 
weten dat hiervoor binnen het team geen capaciteit beschikbaar is. Daarom wordt hiervoor extra budget 
gevraagd. Het budget is behalve voor de inzet van een communicatiemedewerker ook bedoeld voor 
communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, een informatieve en interactieve website, werkconferenties, 
externe klankbordgroep, etc.. 
 

 Deskundigheidsbevordering (€ 25.000,--) 
Deze post betreft de scholing en training van beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers (Wmo-
consulenten, team Sociale Zaken) en het bezoeken van seminars, workshops, congressen, etc. 
 

 Inkooptraject (€ 20.000,--) 
Betreft inschakeling deskundige begeleiding inkooptraject extramurale begeleiding. 
 

 Pilots (€ 55.000,--) 
Voor de transities willen we werken met pilots. Dit om dingen te ontdekken, uit te proberen en al doende 
zaken te ontwikkelen en te verbeteren. Dit kost geld. De bedoeling is dat de deelnemers hieraan (zoals 
aanbieders) ook budget inbrengen, maar ook de gemeente kan hier een deel van het 
voorbereidingsbudget voor inzetten. 
 
c. Conclusie: 
Door het Rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudget 2012 : € 198.663,-- 
Benodigd invoeringsbudget 2012 : € 275.000,-- 
Tekort : € 76.337,-- 
 
 
Kanttekening: het is in ieder geval noodzakelijk de genoemde invoeringsbudgetten voor jeugdzorg en in 
het bijzonder begeleiding beschikbaar te stellen. De voorbereidingen voor het tijdig gereed zijn voor  de 
uitvoering van de begeleiding zijn inmiddels in volle gang. Deze voorbereiding leidt zonder twijfel tot extra 
uitgaven. 
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Vervolg 
Voor de jaren 2013 en 2014 zal een separaat voorbereidingskrediet worden gevraagd. Wij verwachten dat 
eind 2012 de hoogte van het benodigde krediet beter ingeschat kan worden. Dan zal er ook meer bekend 
zijn over de definitieve besluitvorming van de transities, de invoeringsdata etc. Op dit moment is dit door 
de val van het kabinet allemaal onzeker, waardoor het moeilijk is een betrouwbare inschatting te maken.  
 
 
29 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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