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Onderwerp
Decentralisaties Bestuursakkoord 2011 - 2015.
Geadviseerde beslissing:
Drie startnotities decentralisaties (Wet werken naar vermogen, begeleiding AWBZ, Jeugdzorg) vast te
stellen.
Samenvatting:
Het rijk decentraliseert nieuwe taken naar de gemeente. Het gaat in dit voorstel over drie startnotities
decentralisaties (Wet werken naar vermogen, begeleiding AWBZ en Jeugdzorg).
Om te komen tot een effectieve uitvoering van deze regelingen die naar de gemeenten worden
gedecentraliseerd zijn in BAR verband drie projectgroepen ingesteld. Deze projectgroepen zijn in de
afgelopen tijd bezig geweest met de vertaling van de drie decentralisaties naar de lokale situatie.
Bijgaande startnotities decentralisaties zijn de eerste stap naar een verdere uitwerking.
Op 2 september heeft Minister Donner de Bestuursafspraken 2011-2015 naar de Tweede Kamer
gestuurd waarin de afspraken over de wijze waarop de drie decentralisaties worden uitgewerkt zijn
vastgelegd.
Proces:
De BAR gemeenten grijpen de decentralisaties aan om gezamenlijk deze veranderingen aan te
pakken. De gemeenten zijn in BAR verband de afgelopen maanden bezig geweest met de vertaling
van de drie decentralisaties naar de lokale situatie. Bij de aanpak wordt breed gekeken, waarbij een
integrale benadering de basis vormt. De complexiteit en omvang van deze operatie betekent wel dat
ervoor gekozen is de decentralisaties in drie projectgroepen verder uit te werken. De integraliteit wordt
wordt gewaarborgd door afstemming tussen de projectleiders en betrokken portefeuillehouders
werkzaam binnen het BAR-cluster Sociaal.
Er is gekozen voor samenwerking in BAR verband omdat de afzonderlijke gemeenten onvoldoende
zijn toegerust om deze omvangrijke nieuwe taken voor te bereiden. Implementatie van de nieuwe
taken betekent dat ook de huidige (uitvoerings)organisaties daarop moeten worden aangepast.
Onderzocht wordt op welke op welke wijze deze nieuwe taken het beste kunnen worden uitgevoerd.
Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met decentralisatiekortingen. Vijf procent op de
AWBZ, tien procent in de jeugdzorg. De kortingen op het participatiebudget en de Wsw zijn nu al
ingegaan en de wetswijziging van de WWB heeft ook als doel de kosten van de WWB te beperken.
Wij gaan er vanuit dat deze bezuinigingen alleen te realiseren zijn door een gezamenlijke aanpak.
Schaal en beleidsvrijheid zijn belangrijke voorwaarden om daadwerkelijk een nieuwe integrale
werkwijze te kunnen realiseren.
De aanpak van de drie decentralisaties uit het Bestuursakkoord 2011-2015 staat beschreven in de
bijgevoegde startnotities.
Doel:
Te komen tot effectieve uitvoering van regelingen die naar de gemeenten worden gedecentraliseerd.
Uitvoering ervan door de gemeenten moet mensen beter in staat stellen eigen verantwoordelijkheid te
nemen bij het deelnemen aan de arbeidsmarkt en het zelfstandig participeren. Ook vergroot het de
mogelijkheden van jeugdigen en hun opvoeders bij de integrale aanpak van problematiek.
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Betrokken belangen:
Door de implementatie van de drie decentralisaties uit het Bestuursakkoord in BAR verband aan te
pakken dragen we bij aan de beschikbaarheid van laagdrempelige voorzieningen op lokaal niveau en
dus de realisatie van de Albrandswaardse vitale gemeenschap.
Belangenafweging:
Afzonderlijk zijn de drie gemeenten niet in staat deze complexe operatie uit te voeren. Gezamenlijke
aanpak sluit naadloos aan bij de uitgangspunten uit het Koersdocument:
·
Beperken van de kwetsbaarheid;
·
Vergroten van de efficiency;
·
Vergroten van de kwaliteit van deskundigheid;
·
Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
·
Vergroten van de kracht van de drie gemeenten;
·
Versterken van de integraliteit bij regionale ontwikkelingen;
·
Beter inspelen op de arbeidsmarkt.
Tijdspad
De afzonderlijke decentralisaties hebben een eigen tijdpad.
·
2013
invoering Wet werken naar vermogen;
·
2013/2014 invoering Begeleiding AWBZ;
·
2014
gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg.
Details zijn opgenomen in de startnotities.
Personele/organisatorische aspecten:
Er is gekozen voor samenwerking in BAR verband omdat de afzonderlijke gemeenten onvoldoende
zijn toegerust om deze omvangrijke nieuwe taken voor te bereiden. Implementatie van de nieuwe
taken betekent dat ook de huidige (uitvoerings)organisaties daarop moeten worden aangepast.
Onderzocht wordt op welke op welke wijze deze nieuwe taken het beste kunnen worden uitgevoerd.
Financiële aspecten:
De financiële gevolgen van de drie decentralisaties zijn nog niet volledig bekend. In de periodieke
informatie die aan uw raad wordt verstrekt zullen wij u in kennis stellen van de financiële gevolgen
voor de gemeente Albrandswaard.
Communicatie:
Na vaststelling van de startnotities zullen deze met de diverse klantenplatforms worden besproken.
Periodiek zullen de gemeenteraden wordt geïnformeerd over de voortgang.
Bijlagen:

107325:

107326:

107327:

107328:

Startnotitie Wet Werken naar Vermogen
Decentralisatie Begeleiding BAR
Decentralisatie Jeugdzorg BAR
Brief Uitvoering decentralisaties Regeerakkoord

Poortugaal, 22 november 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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