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Aan de gemeente Albrandswaard
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Rotterdam, 24 september 2013
Betreft: RKC-onderzoek decentralisaties sociaal domein

Geachte leden van de gemeenteraad,
De gemeenten in Nederland staan de komende jaren voor een grote opgave. Met de decentralisaties
in het sociaal domein zullen nieuwe taken en verantwoordelijkheden worden overgeheveld op het
gebied van de AWBZ en jeugdzorg en er wordt een nieuwe Participatiewet ingevoerd. De gemeenten
zullen hierbij ook rekening mee moeten houden dat het Rijk een decentralisatiekorting op de over te
hevelen budgetten toepast. Het is daarom onvermijdelijk dat er heldere keuzes moeten worden
gemaakt om aan de opgave invulling te geven.
Het is in dit kader van groot belang voor de inwoners van Albrandswaard dat aan de voorbereidingen
van de decentralisaties een adequate invulling wordt gegeven binnen de door gemeenteraad gestelde
kaders als hoogst verantwoordelijk orgaan. Hoewel de voorbereidingen op de decentralisaties nu in
BAR-verband worden opgepakt, blijft het een verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad van
Albrandswaard om zelf kaders te stellen voor de eigen inwoners van de gemeente.

Vergelijk en leeronderzoek
Daar de kans zich voordeed om, op grond van een aanbod van een extern bureau, onderzoek te laten
verrichten, niet alleen bij Albrandswaard, maar in de onderzoeksaanpak ook kennis te nemen van de
wijze van voorbereiding bij andere gemeenten, heeft de rekenkamercommissie van Albrandswaard
besloten zich aan te sluiten bij een 'vergelijk- en leer' -onderzoek van het bureau SeinstravandeLaar.

De onderzoeksbevindingen zijn opgenomen in twee rapporten die wij u hierbij doen toekomen:
1. een rapport specifiek gericht op de voorbereidingen bij de gemeente Albrandswaard;
2. een rapportage die inzicht geeft in de wijze waarop zeven gemeenten in het land zich
voorbereiden op de nieuwe opgaven.

Albrandswaard
Voor de uitvoering van het onderzoek voor de situatie bij Albrandswaard is de volgende hoofdvraag
geformuleerd:
Op_ welke, wijze, bereidt de gemeente ^Albrandswaard zich-voor opde^decentralisaties^op'hët sociale
domein en in welke mate en op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan zijn kaderstellende
en controlerende rol?
Als deelvragen zijn geformuleerd:
1.

Heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de
decentralisaties in het sociale domein? En zo ja, welke kaders zijn gesteld?
2. Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale
domein?
3. Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraad in 2011,
2012 en 2013 informatie verstrekt ten aanzien van de 'voortgang in de voorbereidingen op de
decentralisaties?
4. Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of (financiële)
scenario's voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad gewogen keuzes heeft kunnen
maken?
De deelvragen zijn vervolgens vertaald naar een normenkader. De onderzoeksbevindingen zijn
vervolgens afgezet tegen de vastgestelde normen. De normen geven de door de
rekenkamercommissie Albrandswaard gewenste situatie weer. De toets aan de bevindingen heeft
plaatsgevonden in een korte onderzoeksperiode waarin de voorbereidingen voortdurend in
ontwikkeling zijn. In geval yan een negatieve score, betekent dit dus niet dat bepaalde onderwerpen
alsnog een plaats (kunnen) krijgen/ hebben gekregen na de onderzoeksperiode. In het rapport (zie
pagina
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heeft
SeinstravandeLaar
vervolgens
de
conclusies
geformuleerd.
De
rekenkamercommissie heeft de conclusies overgenomen.

Concliisies
CONCLUSIE KADERSTELLING

De gemeenteraad heeft kaders gesteld door middel van het vaststellen van drie afzonderlijke
startnotities voor de decentralisaties sociaal domein. De kaders zijn echter zeer globaal van aard en
bieden derhalve de gemeenteraad tot op heden niet de mogelijkheid om goed vinger aan de pols te
houden. Thans is echter een concept visie op het sociale domein gereed die ter besluitvorming naar
de gemeenteraad zal worden gestuurd. Öe visie bevat concrete inhoudelijke kaders ten aanzien van
de maatschappelijke effecten die de gemeente Albrandswaard met de decentralisaties op het sociale
domein beoogt.
Tijdsdruk en het gegeven dat de decentralisaties in BAR-samenwerking worden voorbereid zijn ook
van ihvlöed op de mate waarin de gerhëentèraad van" AlbraindsWaafd in 'positie wördt/kan "wórden
gesteld om kaders te stellen. Er bestaan ook cultuurverschillen tussen de BAR-raden; in
Albrandswaard worden beleidsstukken vaker dan in Barendrecht en Ridderkerk ter besluitvorming aan
de gemeenteraad voorgelegd.
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Omdat de BAR-gemeenten zich niet voldoende toegerust achten om de decentralisaties zelfstandig
voor te bereiden is gekozen voor samenwerking in BAR-verband. Met betrekking tot de decentralisatie

jeugdzorg wordt ook samengewerkt op het niveau van stadsregio Rotterdam. De decentralisaties
worden in afzonderlijke projectgroepen voorbereid. De integraliteit wordt bewaakt door afstemming
tussen de portefeuillehouders en projectleiders. Er is geen sprake van een overkoepelend projectplan
waarin de decentralisatie overstijgende vraagstukken zijn ingebed.
Voor de decentralisaties zijn afzonderlijke plannen van aanpak opgesteld. Voor de decentralisatie
AWBZ en Participatiewet zijn^.deze .herzien naar aanleiding van ontwikkelingen op Rijksniveau"
(controversieel verklaren van decentralisaties en regeerakkoord Rutte-Asscher). Er worden geen
voortgangsrapportages opgesteld, maar voor de BAR-samenwerking is een stoplichtenschema
ontwikkeld op basis waarvan het college kan volgen in hoeverre men op schema ligt met betrekking
tot realisatie van dè ondèrscheiden stappen.

Aanbeveling RKC over kaderstelling
De rekenkamercommissie beveelt het college aan om, ten behoeve van de versterking van de positie
van uw gemeenteraad in het stellen van kaders voor de voorbereidingen op de decentralisaties op
het sociale domein, de wensen en (on)mogelijkheden met betrekking tot de kaderstelling te
inventariseren. Hierbij attenderen we op hoofdstuk 5 van de overzichtsrapportage waarin een aanpak
van de gemeente Veenendaal is beschreven.
De rekenkamercommissie beveelt het college aan om met de gemeenteraad in overleg te gaan over
de kaders die de raad mee kan geven voor de voorbereidingen op de decentralisaties op het sociale
domëih. Dat kaderstëlling soms aan beperkingen onderhévig is, gezien de gëkbzen aanpak"in BARsamenwerking, doet hieraan niets af.
De rekenkamercommissie beveelt aan om in een thema-carrousel te discussiëren over wat de raad
beschouwt als de verantwoordelijkheid van de doelgroepen zelf. Uit de discussie moet blijken tot
hoever de eigen kracht van de inwoner van Albrandswaard zou kunnen reiken en wanneer er wel of
geen hulp öf ondersteuning wordt geboden.

CONCLUSIE INFORMATIEVOORZIENING

Er zijn geen afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van informatievoorziening. De
gemeenteraad wordt geïnformeerd indien de gelegenheid zich voordoet en door gemeenteraadsleden
wordt ervaren dat het college hen actief informeert. Daarentegen zijn de decentralisaties erg complex
en extra begeleiding bij het goed in de vingers krijgen van de materie is cruciaal.
Gemeenteraadsleden hébben, övër hét aïgémeen tëh aariziëri Van dë decëritraiisaties nóg éen grote
kennisinhaalslag te maken. De gemeenteraad vindt dat hij hierin ook bij zichzelf te rade moet gaan.
De gemeenteraad zou zich pro-actiever kunnen/moeten opstellen om in de toekomst op gedegen
wijze een besluit te kunnen nemen ten aanzien van verordeningen. De decentralisaties betreffen
complexe materie en geconcludeerd is dat gemeenteraadsleden behoefte hebben aan
basisinformatie.

Aanbevelingen RKC over informatievoorziening

De rekenkamercommissie beveelt het college aan om aan de hand yan een tijdlijn de gemeenteraad
•te informeren övër de ffequentie eri vÖrfn• van Ahiom^Mvóornënmg die voor dé gemeentefaaci van
'belang is om richting të gevèrfaari hét dëcëhtraiisatiëprocësëiï dë besluTtvorming dooTde"raad.
_

De rekenkamercommissie beveelt het college aan om de complexe materie voor de gemeenteraad
toegankelijk te maken aan de hand van concrete voorbeelden/casussen en feitelijke informatie over
doelgroepen, •om daarmëe "duidelijk te maken wat de decentralisaties voor de burgers van
Albrandswaard betekenen.
:

CONCLUSIES SCENARIO'S/VARIANTEN

In de onderzoeksperiode zijn aan de gemeenteraad geen varianten en/of scenario's voorgelëgd op
basis waarvan hij een keuze heeft kunnen maken. Het is een uitdrukkelijke wens van de
gemeenteraad dat er beleidskeuzes worden voorgelegd. In ieder geval zouden de
gemeenteraadsleden inzicht willen krijgen in waar de keuzemogelijkheden liggen en wat de
consequenties zijn voor de burgers van Albrandswaard voor de onderscheiden varianten Er is vaak
niet één oplossing, niet één uitleg voor een probleem/vraagstuk.

Aanbevelingen RKC over scenario's/varianten

De rekenkamercommissie beveelt het college aan voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken ten
aanzien van welke thema's, wanneer en op welke wijze de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren
kan brengen over de te maken keuzes. Het betreft keuzes als persoonsgebonden budgetten, het
vraagstuk van subsidiëren versus aanbesteden, samenwerking in de regio: wat wordt lokaal,
regionaal of bovenregionaal belegd.
De rekenkamercommissie beveelt het college aan de gemeenteraad inzicht te geven in de financiële
en/óf maatschappelijke gevolgen van keuzes.

De vergelijk- en leerrapportage
In een afzonderlijke rapportage is door het bureau SeinstravandeLaar een overzicht gegeven van de
bevindingen over de voorbereidingen van de decentralisatie bij zes andere gemeenten. De rapportage
bevat een aa.nta[voorbeelden (Veenendaal, Buren, Heerhugowaard) die van nut kunnen zijn voor
Aibfandswaa'rd. Ook'leiden de bevindingen' bij dë zëvëh gemeenten "tót ëëh 'top drie' aanBëvelmgendie gericht zijn aan de gemeenteraden. De aanbevelingen sluiten aan op de hiervoor geformuleerde
aanbevelingen van de RKC aan uw college.
In de presentatie van het onderzoek naar de decentralisatie van het sociaal beleid aan üw
gemeenteraad zal aan de bevindingen en voorbeelden bij de andere gemeenten aandacht worden

bëstëëd.

Bestuurlijk wederhoor en overname aanbevelingen
De bovenstaande aanbevelingen zijn voor een bestuurlijke reactie aan het college van B&W
voorgelegd. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om niet op de afzonderlijke aanbevelingen in
te gaan maar heeft in zijn algemeenheid gereageerd. Het college erkent dat zij bij aanvang van het
proces er onvoldoende in is geslaagd om uw gemeenteraad over de complexe materie en de
maatschappelijke impact van de drie decentralisatietaken te informeren. Tot genoegen van de
rekenkamercommissie geeft het college wel aan dat zij alles in werk wil stellen om de raad te helpen
om de positie als kadersteller te versterken. In dit verband zijn de instelling van een klankbordgroep,
het opstellen van een bestuurlijke planning, de periodieke informatiebrief en het voornemen om tot
scenario's te komen goede initiatieven.
Raadsbehandeling van het onderzoeksrapport en de aanbevelingen
Echter, daar uit de gehouden interviews met enkele leden van de gemeenteraad van Albrandswaard
naar voren komt dat men, ondanks alle inspanningen van het college, niet geheel tevreden is met de
wijze van informatieverstrekking, de wijze van behandeling van rapporten en de presentatie en
onderbouwing van raadsvoorstellen heeft de rekenkamercommissie afzonderlijke aanbevelingen
gedaan over: de kaderstelling, de wijze van informatievoorziening en de presentatie van scenario's.
Daarnaast heeft de RKC ter inspiratie voorbeelden gegeven van de aanpak bij andere gemeenten.
Het college geeft in haar reactie aan de aanbevelingen van de RKC te erkennen en geeft aan
daarmee aan de slag te gaan of daar al mee bezig te zijn. Hierdoor wordt met betrekking tot de
afzonderlijke punten onvoldoende zichtbaar of de tevredenheid van de gemeenteraad over de acties
die inmiddels door het college en/of het BAR-verband zijn genomen, sinds de onderzoeksperiode is
gegroeid.
Hiermee komt de RKC voor de raadsbehandeling tot de aanbeveling om met het college puntsgewijs
te discussiëren over de bevindingen van de onderzoekers en de aanbevelingen van de RKC. Alleen
op die wijze kunnen er concrete afspraken tot stand komen om de positie van de raad in zijn
kaderstellende rol te optimaliseren.
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Gemeente Albrandswaard
t.a.vr ~dë leden Van de'Gemeenteraad

Culemborg, 24 juni 2013

BETREFT | RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Geachte leden van de gemeenteraad,
Gemeenten krijgen de komende jaren, via drie omvangrijke decentralisaties, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein:
a. Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt daarmee de Wet werk
en bijstand (Wwb), de Wet. sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong)- samen: De streefdatum voor inwerkingtreding van deze Participatiewet was tot voor kort 1 januari 2014, maar is in verband met
het sociaal akkoord van april 2013 uitgesteld tot 1 januari 2015.
b.
c.

Daamaast hevelt;het kabinet delen van de AWBZ (de functie begeleiding en persoonlijke verzorging) per 2015 over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Tot slot zijn gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor alle onderdelen van de jeugdzorg.'
1

Ofwel, ook de gemeente Albrandswaard wordt verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van
hun kwetsbare inwoners. Vanuit het Rijk wordt beoogd daarmee een einde te maken aan de praktijk
-waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. 'Eén gezin,
één plan en één regisseur' is het uitgangspunt bij de decentralisaties op het sociale domein. Het Rijk
is van mening dat .vanuit gemeenten meer maatwerk mogelijk is en de betrokkenheid van burgers
wordt vergroot. Bovendien kunnen gemeenten de uitvoering van taken beter op elkaar afstemmen en
zo meer doen voor minder geld, is de gedachte. De decentralisaties op het sociale domein stellen
gemeenten echter voor een complexe inhoudelijke opgave en dienen gerealiseerd te worden binnen
een kort tijdsbestek in een economisch tijdsgewricht waarin bezuinigingen de boventoon voeren.
Gegeven de ontwikkeling met grote impact, ook voor de gemeente Albrandswaard, heeft de Rekenkamercommissie Albrandswaard besloten tot een onderzoek naar de stand van zaken in Albrandswaard van de voorbereiding op de decentralisaties op het sociale domein en de kaderstellende rol van
de gemeenteraad van deze gemeente daaromtrent. De resultaten van dat onderzoek zijn in navolgende notitie uiteengezet aan de hand van feitelijke bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen.

Passend onderwijs valt buiten de reikwijdte yan dit onderzoek, omdat de verantwoordelijkheid voor passend
onderwijs grotendeels bij scholen is neergelegd, dit in tegenstelling tot de andere decentralisaties waarbij taken
en verantwoordelijkheden volledig aan gemeenten worden overgedragen.
Stan van de Laar | SeinstravandeLaar B.V.
06 - 303 72 997 - Tel | Mail - s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
www.seinstravandelaar.nl - Web | Post - postbus 450, 4100 AL Culemborg

SeinstravandeLaar

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie gebruik gemaakt van de inzet
van het bureau SeinstravandeLaar B.V. De onderzoekers hebben dit onderzoek in een soortgelijke
opzet gelijktijdig uitgevoerd voor zes andere Rekenkamercommissies in het land. De onderzoeksresultaten van de gemeeinte Albrandswaard zijn' vergeleken met de uitkomsten van deze andere gemeenten. De uitkomsten van deze vergelijking zijn, in het kader van het opdoen van 'best practices', vastgelegd in een separaat document dat u als bijlage C bij deze notitie wordt aangeboden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet en aanpak uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de
reikwijdte en impact van de decentralisaties op het sociale domein. Het geeft antwoord op de vraag:
Wat gaat er wanneer gebeurèn en wat betekent dat voor gemeenten .en haar inwoners? In hoofdstuk
3 komt de kaderstellende rol van de gemeenteraad aan bod. Beschreven wordt in hoeverre de ge-meenteraad van Albrandswaard kaders heeft gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de huidige stand van zaken in de voorbereidingen op
de decentralisaties in de gemeente Albrandswaard belicht. In hoofdstuk 5 wordt de informatievoorziening behandeld: Op welke wijze wordt dë gemeenteraad van Albrandswaard door het college ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties geïnformeerd? Hoofdstuk 6 bevat de conclusies
op grond van de bevindingen uit de hoofdstukken 2 tot en met 5.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Albrandswaard

Bijlagen:
;
•
Bijlage A: Overzicht geraadpleecjdè"documenten
Bijlage B: Overzicht geïnterviewde personen
Bijlage C: Rapportage: 'Vergelijk en leer'
Bijlage D: Bestuurlijke reactie op rapportage
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| ONDERZOEKSOPZET EN AANPAK

In dit eerste hoofdstuk wordt de doel- en vraagstelling van het onderzoek uiteengezet, het normenka(
de onderzoeksbevindingen aan zijn getoetst-gepresenteerd
en isde-gehanteerde-aanpak
verwoord.
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1.1

| DOEL-EN VRAAGSTELLING

Doel van het onderzoek is inzicht geven in wijze waarop de gemeente Albrandswaard zich voorbe.reidt op de decentralisaties op het sociale domein en in welke mate en op welke wijze de gemeenteraad invulling geeft aan zijn kaderstellende en controlerende rol.
Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
a. Heeft dé gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van dé voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? En zo ja, welke kaders zijn gesteld?
b. Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in hef sociale domein?
•c. Op welke momenten én in welke vorm is door het college aan de gemeenteraad in 2011,
2012 en 2013 informatie verstrekt ten aanzien van de voortgang in de voorbereidingen op de
decentralisaties?
d. Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of (financiële) scenario's voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad gewogen keuzes heeft kunnen maken?

.1.2 ;

| NORMENKADER ALS'MEETLAT'

De deelvragen zijn vertaald naar een normenkader, welke tijdens het onderzoek als 'meetlat' heeft
gefungeerd, waarlangs de onderzoeksresultaten zijn gelegd. De normen geven de door de Rekenkamercommissie Albrandswaard gewenste situatie weer:
Deelvraag

Normen

1. Kaderstelling

a. De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld
ten aanzien van de voorbereiding op de decentralisaties.
b. De kaderstelling omvat tenminste een inhoudelijk
component
(inhoudelijke
doelstelling/gewenst maatschappelijk effect, procedureel component (wijze waarop beleids- en besluitvorming moet plaatsvinden) en een financieel component (financiële en personele middelen voor uitwerking beleid).

2. Stand van zaken

a. Er is een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties ingericht.
b. Er is een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten en planning) voor de
decentralisaties opgesteld.
c. Er worden periodiek voortgangsrapportages

Bn de Laar
Normen

Deelvraag

opgesteld, waaruit de stand van zaken, eventuele risico's en beheersmaatregelen blijken.
3.

Informatievoorziening

a. Het college en de gemeenteraad hebben met
elkaar afspraken vastgelegd over frequentie en
vorm van de informatievoorziening vanuit het
college aan de gemeenteraad.
b. De gemeenteraad wórdt in ieder geval door
het college' geïnformeerd in het geval zich (majeure) afwijkingen/risico's voordoen.
'c. De gemeenteraad neemt een kritische houding aan ten aanzien van de door het college
verstrekte informatie.

4. Inhoudelijke varianten en/of scenario's

1.3

a. Door het college zijn aan de gemeenteraad
verschillende varianten en/of scenario's voorgelegd öp basis waarvan de gemeenteraad is
gevraagd om keuzes te maken.

| A A N P A K : ANALYSES VAN'PAPIER'AANGESCHERPT MET GESPREKKEN

Het onderzoek is gestart met een analyse van landelijke en lokale documenten betreffende de decentralisaties op het sociale domein. Ter aanscherping emnadere invulling van,het beeld dat uit deze
documentenanalyse is ontstaan zijn in april 2013 "enkele interviews gehouden met sleutelpersonen
rondom het thema 'decentralisaties'. Ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan binnen de
gemeente Albrandswaard zijn niet verwerkt in de rapportage.
Van de interviews zijn gespreksverslagen gemaakt welke ter goedkeuring aan de geïnterviewden zijn
voorgelegd. Omdat de interviewverslagen ambtelijk zijn goedgekeurd heeft de Rekenkamercommissie
ervoor gekozen om het technisch- en bestuurlijk wederhoor te combineren. De technische opmerkingen leiden waar nodig tot correctie van de notitie. De bestuurlijke reactie is opgenomen als bijlage D
van deze notitie.
2
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De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn opgenomen in een aparte brief aan de gemeenteraad.

„ Zie bijlage A voor de geraadpleegde documenten.
' Zie bijiagè B voor de geïnterviewde personen.

8einsf raVan de La8r
DRIE DECENTRALISATIES OP HET SOCIALE DOMEIN: REIKWIJDTE EN IMPACT

Gemeenten krijgen de komende jaren bevoegdheden, taken en middelen toebedeeld op het sociale .. P !?' j.-?SP? L.' !A']Ë.i^cenfra/fe^es;
decen&alisatjejeugdzorg,'decertrajisatie
begeleiding en_per-_
soonlijke verzorging (AWBZ) en de invoering van de Participatiewet. De materie is zeer complex en,
binnen gemeenten, zo ook binnen de gemeente Albrandswaard, bestaat behoefte aan overzicht; wat
gaat er wanneer gebeuren en wat betekent dat voor gemeenten en voor haar burgers? In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte en impact van de decentralisaties op een compacte wijze gepresenteerd.
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| JEUGDZORG PER 1 JANUARI 2015 VOLLEDIGE GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De gemeente Albrandswaard is thans op grond van de Wmo verantwoordelijk voor 'preventie gerichte
ondersteuning' van jeugdigen met problemen met opgroeien en voor ouders met problemen met opvoeden. Deze op preventie gerichte ondersteuning vindt grotendeels plaats vanuit de Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG). Met de decentralisatie jeugdzorg krijgen gemeenten per 1 januari 2015 dé
bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor a//e vormen van jeugdzorg. De gemeente Albrandswaard wordt daarmee verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming,
jeugdreclassering, jeügdzorgPlus, jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) en de zorg voor
licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB). Hieronder wordt per type jeugdzorg toegelicht waar de verantwoordelijkheden.thans zijn belegd en hoe de financiering is georganiseerd.
. a. Provinciale jeugdzorg
Het recht op jeugdzorg voor jongeren tot en met 18 jaar en hun ouders/verzorgers, met ernstige opgroei- en opvoedproblemen die niet kunnen worden geholpen via algemene voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs, JGZ of maatschappelijk werk). De provincie is conform de huidige Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende zorg bij aanbieders Jeugd- en Öpvoedhulp.
Daarnaast is de provincie, door het in stand houden van een Bureau Jeugdzorg, belast met de toegang tot de jeugdzorg (ook wel indicatiestelling genoemd), de uitvoering van jeugdbescherming en
jeugdreclassering en het instellen van een advies- en meldpunt kindermishandeling.
b.

Jeugdbescherming

Onvrijvyiliige hulpverlening op grond van een door de kinderrechter (civielrecht) uitgesproken maatregel, waardoor het ouderlijk gezag wordt beperkt of ontnomen. Dit omdat er sprake is van een ernstige
bedreiging voor het kind vanwege mishandeling of verwaarlozing, van een ernstige wetsovertreding
door minderjarigen of als het ouderlijk gezag ontbreekt.
c.

Jeugdreclassering

Toezicht, begeleiding 'en hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld zijn
wegens, een strafbaar feit (strafrecht). Dit wordt uitgevoerd door de Bureaus Jeugdzorg in opdracht
van de gemeenteraad voor de kinderbescherming, de officier van justitie of de kinderrechter.
d.

JeügdzorgPlus

Gedwongen opname, (gesloten) verblijf en gedwongen behandeling voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, maar zonder strafrechtelijke veroordeling. JeügdzorgPlus instellingen bieden een
intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdzorg die start met een rechterlijke machtiging tot plaatsing
in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.
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• e. Jeugd-GGZ
Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 0 tot 18 jaar (soms tot 23). De jeugd-ggz biedt
hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen angststoornissen,
autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen). Indicatiestelling wordt uitgevoerd
door Bureaus Jeugdzorg,'CIZ (voor jeugd-GGZ langdurig verblijf) en huisarts. Jeugd-GGZ wordt uitgevoerd door Jeugd-GGZ organisaties en wordt betaald via de zorgverzekeringswet.
f. Jeugd-LVB
Biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid en aan zwakbegaafde jeugdigen (IQ van 70 tot 85)
met ernstige en 'chronische beperkingen in de sociale redzaamheidriëërproblemen en/of gedragsproblemen. Jeugd-LVB betreft AWBZ-zorg en indicatiestelling wordt uitgevoerd door het CIZ: AWBZ-zorg
wordt betaald via de AWBZ.
Ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn nog twéé belangrijke aspecten te benoemen: samenwerking en financiën, we gaan daar hieronder nader op in:
a.
Samenwerking
Voor de goede uitvoering van een aantal taken wordt door. het Rijk noodzakelijk geacht dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken. Zie ook paragraaf 2.4. Het gaat dan om de taken op het
terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; jeugdreclassering en' gesloten jeugdhulp en het organiseren van een meldpunt voor dé bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenwerking voor deze taken is dan ook neergelegd in de concept Jeugdwet. De noodzaak om voor deze taken de bovenlokale samenwerking bij wet te regelen vloeit voort uit het feit dat
alleen via bovenlokale samenwerking gewaarborgd kan worden dat er overal en altijd capaciteit voorhanden is om kinderbeschermingsmaatregelen,' jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp te kunnen
uitvoeren. Bovendien is bovenlokale samenwerking noodzakelijk om een voldoende geog;rafische
dekking van het stelsel van meldpunten te kunnen waarborgen. "

:

b. Financiën—
Op het moment dat de budgetten overgaan zal er een besparing worden ingeboekt/ Het huidige regeerakkoord spreekt over een extra korting van 150 miljoen (met een ingroei in 2015 en 2016), bovenop de door het vorige kabinet aangekondigde korting van 300 miljoen. De totale korting komt
daarmee op circa 15% van het totale budget. Deze korting in combinatie met het voortdurend stijgende gebruik van de jeugdzorg kan zorgen voor een oplopend risico van een ontoereikend aanbod na de
decentralisatie.
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Op dit moment ontvangen provincies volgens een verdeelsleutel budgetten van het Rijk voor de provinciale jeugdzorg. De provincies financierén hiermee'de Bureaus Jeugdzorg en aanbieders van
Jeugd en Opvoédhulp. De verdeelsleutel is gebaseerd op een inschatting van het aantal jongeren dat
zorg nodig heeft. Deze inschatting'wordt gebaseerd op een aantal criteria, zoals geslacht, laagopgeleid, niet westerse-allochtoon, één-ouder gezin, afkomstig uit gezin met laag inkomen. Deze criteria
vormen samen de wegingsfactor. Hoe hoger de wegingsfactor, hoé: hoger het aandeel van het:budget.
Het ministerie heeft aan het SCP en onderzoeksbureau Cebeon opdracht gegeven om tot een nieuw
verdeelmodel te komen. De verdeelsleutel bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke bedrag dat'
naar de regio overkomt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau schat in dat het beroep op alle jeugdzorgvoorzieningen per jaar met 8% zal
stijgen. Dit zou onder andere komen door een verbeterde diagnostiek, snellere inschakeling van hulp, en meer
indicatiestelling vanwege de angst van professionals om ernstige gevallen over het hoofd te zien (SCP, 2011). •
4
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2.2

I DELEN VAN DE A W B Z MET INGANG VAN 2015 HERVORMD ÓNDER WMO

. Met ingang van 2015 zal de AWBZ ingrijpend worden hervormd. Met de decentralisatie van de AWBZ
wórden extramurale begeleiding en extramurale persoonlijke vèrzorgjng geschrapt Uit d e AWBZ eh in
een andere vorm bij de Wmo ingevoegd. We lichten beide vormen hieronder kort toe:
"* ' ~
Extramurale begeleiding valt uiteen in ambulante begeleiding, dagbesteding en kort verblijf.
a. Ambulante begeleiding: Het gaat hier om de ondersteuning (praktische hulp, structuur'en'regie in de persoonlijke levenssfeer) van een diverse groep mensen. Mensen met een verstandelijk, lichamelijke en zintuigelijke handicap, dementerende ouderen en mensen met ggzproblematiek. Doel van deze begeleiding is om zelfredzaamheid te bevorderen en zo opname
of verwaarlozing te voorkomen. Voorbeelden van begeleiding zijn: woonbegeleiding, gezins.ondersteuning, dagbesteding voor verstandelijk beperkten, logeerhuizen, sport voor verstandelijk beperkten, vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten. Ook het vervoer dat aan de
begeleidingsactiviteiten is verbonden wordt overgeheveld naar de Wmo.
b.

Dagbesteding: Dit gaat over de activiteiten voor mensen met een ernstige beperking en wélke
nu vergoed worden via de AWBZ. Dit kan van alles zijn, waaronder het maken van schilderijen, in- en uitpakwerk, werken in een tuinderij, koken, etc.

c.

Kort verblijf: Het logeren in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingstehuis
voor maximaal drie etmalen per week. Het verblijf is te karakteriseren als logeren ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling voor het grootste deel
van de week. Tijdens het kortdurend verblijf kan er geen sprake zijn van behandeling.

Bij extramurale persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij of het overnèmen van'activi-,
teiten' op het gebied'vah"de "algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voorbeelden van'persoonlijke
verzorging zijn hulp bij het wassen of douchen, hulp bij uiterlijke verzorging, hulp bij de toiletgang, hulp
bij eten en drinken, hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen), hulp bij medicijngebruik of kathetergebruik, etc.'
De inzet van dè Wmo is om mensen zolang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving.
Voor diegene die niet 'mee kunnen doen' biedt de Wmo maatschappelijke ondersteuning. Kenmerkend voor de Wmo en de ondersteuning die geleverd wordt, is hef compensatiebeginsel. Dit beginsel
houdt in dat mensen zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van knelpunten in
het meedoen. Burgers hebben binnen het compensatiebeginsel, in tegenstelling tot in de AWBZ, geen
recht óp zorg. Gemeenten hebben conform de Wmo de plicht om burgers te compenseren bij beperkingen die zij ervaren om'mee te doen. Nog niet bekend is functies begeleiding en persöonlijke verzorging in de nieuwe wet ook onder het compensatiebeginsel zullen vallen.
Versobering AWBZ en huidige WMO
Naast het directe effect dat de decentralisatie op het takenpakket van de gemeente Albrandswaard
heeft, hebben de versoberingen in de AWBZ en van de huidige Wmo een effect op de (financiële)
•opgave van de gemeente Albrandswaard. Binnen de AWBZ zullen de intramurale zorgzwaartepak-'
ketten (ZZP's) worden afgebouwd. De verwachting is dat deze versobering in de AWBZ extra druk, en
vooral ook een financiële druk op de extramurale zorg zal leggen. Daarnaast wordt er op de huidige
5

Zorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals
een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. •
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Wmo bezuinigd, met name ten aanzien van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp wordt alleen
toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. De korting bedraagt 40% op het huidige budget.
Financiën
Er bestaat een aantal factoren dat het voor nu lastig maakt om in te schatten wat de financiële kaders
zijn voor gemeenten bij de uitvoering van de decentralisatie AWBZ. Op dit moment werken SCP en
Cebeon aan een nieuw verdeelmodel voor de Wmo gelden. Daarnaast is het nog onduidelijk welk
moment (peiljaar) het Rijk zal hanteren bij het berekenen van de budgetten voor de nieuwe taken. Tot
slot zal de zorgvraag toenemen (zie hierboven). Het is thans onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze groei in zorgvraag en of gemeenten daarvoor gecompenseerd worden.

2.3

| PARTICIPATIEWET PER 2015 GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt de Wet werk en Bijstand, de
Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De streefdatum voor inwerkingtreding was 1 januari 2014, maar is met het sluiten van het sociaal akkoord uitgesteld tot 1 januari 2015.
Hét kabinet wil mensen zo veel mogelijk laten participeren, bij voorkeur via een reguliere baan. Met de
invoering van één regeling via de Participatiewet wordt beoogd mensen die nu aan de kant staan
meer kansen te bieden. Meer kansen op regulier wérk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie.
De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in. Eén Wajong-uitkering is per 1 januari 2015 alleen
nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ('volledig en duurzaam arbeidsongeschikt'). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajong-uitkering
ontvangt, wordt herkeurd. Als uit de herkeuring blijkt dat de persoon over arbeidsvermogen beschikt,
kan hij een beroep doen op de gemeente voor re-integratieondersteuning eri/of een uitkering. Daarnaast veranderen per 1 januari 2015 de voorwaarden voor een plaats in de socigle werkvoorziening.
Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeentèn' kunnen vanaf 1 januari 2015
zelf 30.000 'beschutte werkplekken' (werken onder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervoor geld
van de Rijksoverheid. Op zo'n werkplek kan iemand het wettelijke minimumloon verdienen. Tot slot
geldt voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) het
instrument loonkostensubsidie. Bij loonkostensubsidie compenseert de overheid de werkgever, die
iemand in dienst neemt met een productiviteit van minder dan 80% van het minimumloon, voor het
verschil tussen de loonwaarde en be\ wettelijk minimumloon.
FinanciënDe verwachting is dat het aantal Wwb-ers met de Participatiewet met 3% per jaar zal stijgen door de
instroom van mensen die nu niet meer in kunnen stromen in de Wajong en Wsw. Daarnaast stijgt het
aantal Wwb-ers, met een niet te voorspellen percentage, door de huidige slechte economische situatie. De verwachting is dan ook dat de instroom in de Wwb de komende periode zal stijgen. Dit terwijl
het participatiebudget juist gaat dalen.

2.4

| RIJK WENST CONGRUENTE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP DRIE DECENTRALISATIES '

De decentralisaties stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om de taken adequaat
uit te voeren en deze integraal aan te bieden. Het kabinet is van oordeel dat de uitvoeringskracht van
gemeenten in eerste instantie door middel van samenwerking dient te worden versterkt. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgeroepen om vóór 31 mei met voorstellen te komen voor
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vormen van samenwerking in het sociale domein. De VNG zal de te vormen samenwerkingsverbanden toetsen aan de volgende criteria:
a. de gekozen samenwerking heeft een schaal die efficiënt is en een samenhangend verzor. gingsgebied kent (met het oog op de omvang van het aantal cliënten dan wel het aantal aanbieders);
b.
c.
d.
e.

de gekozen samenwerking biedt voldoende "ba"sis"vöör~göëd 'toezicht op*ëvehtüële risico's;
het voorkomen van witte vlekken, zodat een gemeente geen toegang zou hebben tot een samenwerkingsverband;
een goede ën stevige regie in de richting van en een'goede relatie met grote maatschappelijke-en zorginstellingen;
voldoende voortgang in de gekozen schaal en samenwerking.
'

Daamaast is een belangrijk uitgangspunt dat gestreefd wordt naar congruentie. Onder congruentie
wordt verstaan dat gemeenten met dezelfde bestuurlijke partners samenwerken om de decentralisaties uit te voeren. Congruentie is onder meer van groot belang voor het leggen van dwarsverbanden
tussen de afzonderlijke decentralisaties.
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| KADERSTELLING GEMEENTERAAD ALBRANDSWAARD: DE BEVINDINGEN

Door middel van kaderstelling door de gemeenteraad worden de normen en kaders vastgesteld voor
het lokaal beleid en daarmee wordt het speelveld waarbinnen het college zijn bestuursbevoegdheden
uitoefent, afgebakend. Onderzocht is of de gemeenteraad van Albrandswaard kaders heeft gesteld
ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk
per norm (paragraaf) gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt
voldaan.

3.1

| DE GEMEENTERAAD HEEFT KADERS VASTGESTELD VOOR DE DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN
| DE KADERSTELLING OMVAT EEN INHOUDELIJK-, EEN PROCEDUREEL- EN FINANCIEEL COMPONENT

Kaders vastgesteld specifiek voor decentralisaties op hét sociaal domein
Op 23 januari 2012 zijn drie startnotities (startnotitie decentralisatie jeugdzorg BAR, startnotitie decentralisatie begeleiding BAR en startnotitie Wet werken naar vermogen) door de gemeenteraad van Albrandswaard vastgesteld. In de startnotities wordt de aanpak van de decentralisaties op hoofdlijnen
geduid: de decentralisaties worden toegelicht, doelen en resultaten worden geduid, de planning wordt
geschetst, alsook de benodigde personele capaciteit wordt benoemd.
Het doel van de decentralisatie jeugdzorg is als volgt geformuleerd: 'de decentralisatie van de jeugdzorg is succesvol. De BAR gemeenten voeren de hen toebedeelde jeugdzorgtaken effectief uit binnen
de gestelde financiële en uitvoeringstechnische kaders. Hiermee wordt mede een basis gelegd voor
volwaardige participatie van de jeugd in de samenleving.' Het doel van de decentralisatie AWBZ luidt
als volgt: 'de decentralisatie van de extramurale begeleiding en andere daarmee samenhangende
onderdelen uit de AWBZ op een doelmatige manier uitvoeren.'
De startnotitie Wet werken naar vermogen tot slot zet uiteen dat onderzocht dient te worden welke
onderwerpen op het brede terrein van dé sociale voorzieningen binnen een gemeenschappelijke sociale'dienst georganiseerd kunnen worden. Hiervoor worden de.kaders rond werk en inkomen en de
individuele voorzieningen op basis van de Wmo gébruikt.
Met betrekking tot de wijze van communicatie gedurende het proces wordt gesteld dat de bestuurders
tijdens het BAR-portefeuillehoudersoverleg op de hoogte worden gehouden ën om advies wordt gevraagd. Óok de gemeenteraden worden geïnformeerd en geconsulteerd en continu meegenomen in
het proces. Wanneer en op welke wijze wordt niet uitgelijnd.
6

Daarnaast is er een concept versie van een visie op het sociale domein gereed.- Het concept is inmiddels in het portefeuillehoudersoverleg besproken en wordt thans aangepast voordat de visie ter besluitvorming wordt ingebracht bij het college en de gemeenteraad!
Overige kaders die tevens van toepassing zijn op decentralisaties op het sociaal domein
In februari 2012 is door de gémeenteraad een brede wèlzijnsnota 'Breed Welzijnsbeleid' vastgesteld.
Hierin wordt een schets gegeven van het welzijnsbeleid in Albrandswaard, landelijke ontwikkelingen
met betrekking tot de 'civil society' en een missie, visie en uitgangspunten ten aanzien van het brede
welzijnsbeleid. Het brede welzijnsbeleid is Vervolgens ih 'afstemming rhet de 'Toekomstvisie Albrandswaard 2025' opgesteld. Beide documenten bieden volgens respondenten ook kaders voor de voorbereiding op de decentralisaties op het sociale domein.

' Van een gemeenschappelijke sociale dienst is geen sprakè meer, zie paragraaf 2.4.
'
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Kaderstelling versus tijdsdruk en BAR-samenwerking
De voorbereiding op de decentralisaties wordt in BAR-samenwerking opgepakt (meer informatie hierover treft u aan in hoofdstuk 2). Zoals uit de interviews is gebleken is naast de tijdsdruk waarmee het
'collége en de ambtenaren te kampen hebben, ook de. BAR-samenwerking van invloed op de mate
-waarin-de gemeenteraad-in positie- wordt/kan worden gesteld om- aan de-voorkant kaders-te-stellen .Het is voor het college en de ambtenaren zoeken naar een balans tussen voortgang maken en de
gemeenteraad betrekken bij het proces door onder andere notities ter besluitvorming aan de gemeenteraad te doen toekomén. Vanuit het Rijk worden gemeenten immers gesommeerd om tempode maken. Daarnaast blijkt uit de interviéws dat er ook cultuurverschillen bestaan tussen de gemeenteraden
van Barendrecht,. Albrandswaard en Ridderkerk. In Albrandswaard wordt eerder een stuk ter besluitvorming bij de gemeenteraad ingebracht dan in Barendrecht en Ridderkerk waar stukken in tegenstel•ling tot Albrandswaard vaker ter kennisname worden toegestuurd. Hoewel dat niet in alle gevallen
haalbaar is, 'soms zit de samenwerking me wel in de weg en loop ik aan tegen een cultuurverschil',
wordt in Albrandswaard de komende periode een visie op de jeugdzorg ter besluitvorming ingebracht
en een uitgangspuntennotitie AWBZ (dit in tegenstelling tot Barendrecht en Ridderkerk).
:

3.3

CONFRONTATIE NORMEN KADERSTELLING AAN DE BEVINDINGEN

Bovenstaande bevindingen worden in onderstaand schema afgezet tegen het normenkader. Wordt
aan een norm voldaan, dan is het oordeel een +, wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan, dan is'het
oordeel een +-, en wordt niet aan een norm voldaan, dan is het oordeel een -.

Normen

Bevindingen

a. De gemeenteraad heeft kaders
vastgesteld ten aanzien van de
voorbereiding op de decentralisaties.

De gemeenteraad heeft een startnotitie jeugdzorg, begeleiding en Wet werken naar vermogenvastgesteld. Daamaast heeft de gemeenteraad
voor de jeugdzorg een Albrandswaardse visie
op de doorontwikkeling van . het CJG vastgesteld.

Oordeel

b. De kaderstelling omvat tenminste Elke startnotitie bevat inhoudelijke, procedurèle
een inhoudelijk component (inhou- en financiële componenten. De kaders zijn echdelijke doelstelling/gewenst maat- ter erg globaal geformuleerd en dat maakt het
schappelijk effect, procedureel com- voor de gemeenteraad moeilijk om concreet
ponent (wijze waarop beleids- en •sturing té geven. De visie op het sociale domein
besluitvorming moet plaatsvinden) die thans in concept gereed is bevat een visie
en een financieel component (finan- en concrete, uitgewerkte uitgangspunten, die ais
ciële en personele middelen voor kaders diénen voor de vormgeving van de deuitwerking beleid).
centralisaties.
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| STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIES IN ALBRANDSWAARD; DE BEVINDINGEN

Hoewel de juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisaties nog niet duidelijk zijn
bereiden gemeenten zich voor op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Onderzocht is wat de
stand van zaken is in de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan.

4.1

j ER IS EEN BESTUURLIJKE-EN AMBTELIJKE PROJECTORGANISATIE INGERICHT

Gemeente Albrandswaard werkt samen met de gemeente Barendrecht en gemeente Ridderkerk
(hierna: BAR-samenwerking). Per 1 januari 2014 zullen de ambtelijke organisaties worden samengevoegd tot één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. De huidige projectstructuur voor de BARsamenwerking kan als volgt worden weergegeven:

BAR Colleges

BAR directies

| Projectleider BAR g

I Cluster .*~|—| Cluster Veiligh eid \ - \ Q u s t e r Sociaal

A m b t e l i j k opdrachtgever I

Portefeuillehouders

JL—

Clustermanager

r

Projectleider
Project
Jeugdzorg

Projectleider
Project
AWBZ

Projectleider
Project
Parti cipatiewet

nn

werkgroepen

w e r k g r oep eri

werkgroepen

De BAR-colleges zijn de bestuurlijk opdrachtgever aan de BAR-directies. In de colleges zijn de burgemeesters, de portefeuillehouders voor de regionale samenwerking en de portefeuillehouders voor
de inhoudelijke projecten (passend bij hun reguliere portefeuille, dan wel door het college aangewezen in de vorm van projectwethouderschap) vertegenwoordigd. De BAR-directie wordt gevormd door
de drié directieteams. De projectleider BAR wordt aangestuurd door de BAR-directie en heeft onder
andere als taak toezicht te houden op de verschillende clusters. In.elk cluster wordt de clustermanager
aangestuurd door de betreffende portefeuillehouder en het voor dat cluster aangewezen directielid (de
gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever).
;

De drie BAR-portefeuillehouders hebben de decentralisaties onderling verdeeld, wat inhoudt dat de
portefeuillehouder van Albrandswaard bestuurlijk trekker is van jeugdzorg, de portefeuillehouder van
Barendrecht bestuurlijk trekker van de Participatiewet en de portefeuillehouder van Ridderkerk be12
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stuurlijk trekker is van de decentralisatie AWBZ. De wethouders komen één keer in de drie weken bij
elkaar voor overleg. In de praktijk is deze onderverdeling niet of nauwelijks merkbaar, behalve dan dat
de wethouders de taken verdelen daar waar het gaat om de vertegenwoordiging van de BARgemeenten in regionale bestuurlijke overleggen. De raden, bénaderèn voor alle drie de decentralisaties hun-eigen-wethouders.
— —
.— —
'De clustermanager sociaal geeft tot slot leiding aan de projectleiders jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. De clustermanager legt verantwoording af aan een ambtelijk opdrachtgever en dit is in het
cluster sociaal de gemeentesecretaris van Barendrecht.
Er is op het terrein van de voorbereidingen op de drie decentralisaties in 2011 gekozen voor samenwerking in BAR-verband, omdat de afzonderlijke gemeenten zich onvoldoende toegerust achten om
zich op de nieuwe.taken voor te bereiden. Deze samenwerking was niet geheel nieuw; eerder zijn er
bijvoorbeeld met betrekking tot de schuldhulpverlening en sociale werkvoorziening gezamenlijke trajecten opgestart. Vanwege de omvang en complexiteit van de'dècentralisaties is ervoor gekozen de
decentralisaties in afzonderlijke projectgroepen voor te bereidéh. Beoogd wordt om de integraliteit te
bewaken door afstemming tussen de portefeuillehouders en clustermanager en projectleiders binnen
het BAR cluster sociaal. Afstemming vindt onder andere plaats ten aanzien van de overkoepelende
visie,op het sociale domein, het vormgëven vah de integrale'toegang tot de zorg en de ontwikkeling
van gecombineerde arrangementen (in het geval budgetten ontschot aan gemeenten worden toege-'
kénd).

4.2

| ER IS EEN HELDER EN CONCREET PROJECTPLAN VOOR DE DECENTRALISATIES INGERICHT

Decentralisatie jeugdzorg
De voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg wordt ;op drie niveaus opgepakt, namelijk gemeente
Albrandswaard als onderdeel van de stadsregio Rotterdam en Albrandswaard als onderdeel van de
BAR-samenwerking. Tot slot zullen in de toekomst jeugdzorgtaken op lokaal niveau belegd worden.
a. Stadsregio Rotterdam
De samenwerking binnen de stadsregio Rotterdam is een voortzetting van een reeds jaren geleden
ingezettè samenwerking. In de beleidsagenda 2010-2014 'leder Kind Wint, zorg voor de toekomst', als
vervolg op leder Kind Wint, is reeds geanticipeerd op de stelselwijziging. De stadsregionale aanpak
wordt beschreven in het programmaplan decentralisatie jeugdzorg 2012-2015. Dit plan. is op 16 februari 2012 door de portefeuillehoudërs jeugdzorg van de deelnemende gemeenten vastgesteld en in
april 2012 ter kennisname aan de gemeenteraad van Albrandswaard gestuurd.
Vanuit de stadsregio hebben de BAR-gemeenten gelden gekregen voor een proeftuin. De BARsubregio heeft het voorstel 'wijkzorg voor jeugd' ontwikkeld. Dit voorstèl is gehonoreerd en is vanaf
oktober 2012 in Ridderkerk en Albrandswaard in uitvoering. Door middel van de proeftuin wordt'tot
eind 2013 met diverse uitgangspunten uit het plan van aanpak geëxperimenteerd. In de proeftuin
wordt onderzocht hoe met een wijkteam vanuit het welzijns- en onderwijsveld, samen met ouders en
jeugdigen en hun eigen sociaal netwerk'laagdrèmpelige, snel inzetbare zorg rondom kind en gezin
kan worden georganiseerd. Zorg wordt direct vanuit het lokale Centrüm voor Jeugd en Gezin
toegewezen en dus niet na indicatiestelling vanuit Bureau Jeugdzorg. .
'b. BAR-niveau
De projectgroep jeugdzorg heeft op basis van het programmaplan een plan van aanpak voor de decentralisatie jeugdzorg opgesteld. De centrale doelstelling is als volgt geformuleerd: 'de nieuwe jeugdzorg taken vorm te geven op een effectieve en efficiënte manier.'Van belang hierbij is dat dit binnen
de beschikbare financiële middelen-gebeurt en binnen de gestelde missie.en visie van het program-

'

'
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. maplan. De missie van de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam is dat zoveel mogelijk
kinderen kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de
samenleving. Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.
De.beoogde resultaten zijn in het plan van aanpak verwoord in acht ontwikkelopgaven, namelijk:
1. in kaart brengen en herijken van het huidige beleid op het terrein van ondersteuning en zorg
voor jeugd;
2. ontwikkelen van nieuwe werkwijzen;
3. door ontwikkelen van de Centra voor Jeugd én Gezin tot centrale toegang voor de voorzieningen voor jeugd;
4. . door ontwikkelén van vroegsignalering;
5. . ontwikkelén en inrichten regiefunctie van de gemeenten na de stelselwijziging;
6. voorbereidingen van .de stelselwijziging in goede samenspraak met het veld (doelgroep, belangenbehartigers en professionals) vorm geven;
7. decentralisatie van de jeugdzorg afstemmen met andere relevante ontwikkelingen;
8. ontwikkelingen in het proces toetsen aan de nieuwe wetsvoorstellen en anticiperen op het
toekomstige financierings- en verantwoordingsysteem op Rijksniveau. Daarnaast op BAR/lokaal niveau ontwikkelen van een volg- en registratiesysteem.
Tot slot bevat het plan van aanpak een globale planning tot en met 1 januari 2015. Vermeld wordt dat
de planning wordt verfijnd, nadat de diverse werkgroepen hun projectplanning gereed hebben. In de
globale BAR-planning (dat tevens als stoplichtenschema dient, zie paragraaf 2.5) is een meer specifieke planning opgesteld. De planning jeugdzorg loopt tot en met 3 februari 2015 en geeft van elke
activiteit de precieze begin- en einddatum aan. De decentralisatié jeugdzorg is hierin opgedeeld in zes
thema's, te weten: .

•

•
•
*•
•
•
•

inventarisatie en analyse
meerjarenbeleids-, uitvoeringsplan en verordening
doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
sturing en financiering
afstemmen ontwikkeling passend onderwijs en veiligheidshuis
BAR-proeftuin wijkzorg voor jeugd

De meeste inzet is in 2012 gepleegd op stadsregionaal niveau aan de hand van drie thematische
werkgroepen ('signalering, diagnosestelling en zorgtoeleiding', 'sturing en financiering', 'jeugdbescherming en jeugdreclassering'). In de werkgroepen vindt verdieping en innovatie plaats van onderwerpen waarvan evident wordt geacht deze gezamenlijk te ontwikkelen. In 2013 zal/wordt het accent
verlegd naar sub regionale en lokale inzet. De resultaten van de werkgroepen worden vertaald naar
sub regionaal/lokaal niveau.
Decentralisatie AWBZ
In juni 2012 is de uitgangspuntennota decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo door de BAR-colleges
vastgesteld. De nota is opgesteld op basis van bijeenkomsten en gesprekken met zorgaanbieders,.
cliëntvertegenwoordigers en cliënten. Ook; is er overleg gevoerd met de gezamenlijke Wmoadviesraden. Ook was er een projectplan opgesteld/ maar deze is na het regeerakkoord van RutteAsscher herzien. Het document herijking projectplan AWBZ geeft een inventarisatie van de gevolgen
van het-regeerakkoord voor de terreinen kanteling, begeleiding en verzorging, huishoudelijke hulp,
vervoer, extramuralisering ZZP 1 tot en met 4. Op basis van deze inventarisatie zijn risico's en/of onzekerheden en acties benoemd.
7

De uitgangspunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: visië op de kanteling, begeleiding in de sociale dienst BAR, indicatiestelling voor begeleiding, voorzieningen in de begeleiding, het
persoonsgebonden budget, begeleiding en inkoop/subsidie, vervoer Wmo en huishoudelijke hulp.
7
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De verwoorde, acties omvatten tevens de te behalen resultaten en zijn onderverdeeld naar de thema's
kanteling, begeleiding en verzorging vanaf 2015, huishoudelijke hulp, vervoer eh extramuralisering
ZZP 1 tot en met 4. Er wordt op dit moment onder andere onderzoek gedaan naar hoe er moet worden omgegaan met huishoudelijke hulp, welke producten-er aanbesteed moeten worden en er is door
hefWmö-kantoor in beeld gebracht hoe de doeïgroep^ër voor de BAR-gemeenten thans uitziet.
Behalve hét plan van aanpak is ook de planning aangaande de decentralisatie AWBZ herijkt. De planning is gédetaillèe'rd en biedt een overzicht van november 2013 tot en met december 2014, waarbij de
periode november 2013 tot en met april 2013 gericht is op het uitvoeren van onderzoek, mei 2013 tot
en met juli 2013 in het teken staat van het bestuurlijk aanbestedingsproces, en tussen augustus 2013
tot en met december 2013 de implementatie centraal staat.
Decentralisatie werk, Participatiewet
.
Als eerste aanzet-in voorbereiding op de decentralisatie werk is in maart 2012 het plan vah aanpak
van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) door de projectgroep Participatiewet opgeleverd en ter
kennisname aan de gemèenteraad gestuurd. Dit plan is echter om twee redenen herzien. Allereerst is
de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard. Daarnaast had het BAR-bestuur een gezamenlijke sociale dienst in de vorm van een zelfstandige organisatie voor ogen, maar dit plan is 'ingehaald' door ontwikkelingen binnen de BAR-samènwerking. Per 1 januari 2014 zullen alle gemeentelijke taken van de BAR-gemeenten in één uitvoeringsorganisatie worden ondergebracht (ambtelijke
fusie),'dus ook die van sociale zaken.
Het herijkte plan van aanpak Participatiewet (15 maart 2013) toetst de eerder vastgestelde kaders aan
de huidige situatie, verbindt de verschillende kaders en uitgangspunten en geeft invulling aan de organisatiestructuur.
In het plan van aanpak Participatiewet worden de volgende doelstellingen uiteengezet: 1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

het bevorderen de zelfredzaamheid van de burgers in de BAR-gemeenten;
het minimabeleid en participatiemogelijkheden inzetten voor mensen diè dit (even) nodig hebben; ,
' ' ' . ' .
voorkomen van de instroom in de uitkering en bevorderen van de uitstroom. Er zal nadrukkelijk worden gemonitord welke instrumenten goed werken en wat de resultaten' zijn van de inspanningen van de klantmanagers;
uitkeringsgerechtigden en sw-ers zo veel mogelijk richting regulier werk begeleiden;
het hierbij ten volle benutten van mogelijkheden van loondispensatie op een manier dat zowel
de werkgever als de werknemer hiervan profiteert;
een stimulerende rol spelen in de transformatie van de sw-bedrijven;
de gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als werkgever;
het minimabeleid waar mogelijk met elkaar in lijn brengen.

De te starten activiteiten binnen Project Participatiewet geven tevens de te behalen resultaten weer:
1. de benoeming van een set van normen waartegen.de prestaties op het gebied van sociale
zoeken worden afgezet;
•
2. ' het inzicht hebben in de resultaten die de BAR-samenwerking boekt via het deelnemen aan
benchmarks;
;
3. een globaal ontwerp van de processen en werking van de gemeenschappelijke aanpak;
4. een set van KPI's (key- performance indicators) en inbedding van besturing in de dagelijkse en
tactische operatie;
5. een breed gedragen werkinstructie kwaliteitsmonitoring die tevens is ingebed in de dagelijkse
operatie;
;

:
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6.
7.
8.
9.
• 10.
11.
12.

13.

een overzicht van de relatie tussen de front- en backoffice, inclusief het benoemen van verantwoordelijkheden en overdrachtsmomenten;
een uitwerking van waar de huisvesting plaatsvindt;
een werkbare en actuele kennisbank en de inbedding van het gebruik van de kennisbank op
elk van de kanalen;
een werkinstructie voor het verzamelen van stuurinformatie en de inbedding van het verzamelen van stuurinformatie in de operatie;
een overzicht van stuurinformatie van contractpartijen zoals re-intëgratiebedrijven en swbedrijven. Deze stuurinformatie wordt afgezet tegen dè prestatieafspraken;
opleidingén: een trainingsprogramma, een coaehingsprogramma en een toets voor medewerkers;
een vertaling van de beoogde doelen en werkwijze naar een passende organisatievorm die
ondersteunend is aan de doelen. Vervolgens worden de verantwoordelijkheden, benodigde
kennis, vaardigheden en gedragskenmerken van de functies afgeleid en bijbehorende functieprofielen en rollen opgesteld;
een veranderfilosofie dat de huidige werkwijze omzet naar de gewenste werkwijze en gedrag
laat toenemen dat past bij de doelen en werkwijze.

In -het plan van aanpak is geen planning opgenomen, maar een specifieke planning decentralisatie
Participatiewet is wel terug te vinden in de algemene BAR-planning. Er is een onderscheid gemaakt
tussen het klantmanagement dienstverlening (toegang), de organisatieprocessystemen en de sociale
werkvoorziening. De planning Participatiewet loopt tot en met 31 december 2013 en geeft van elke'
activiteit de precieze begin- en einddatum aan.

4.3

| ER WORDEN PERIODIEK VOORTGANGSRAPPORTAGES OPGESTELD

' Er worden ten behoeve'vah' hef collegé geëïï vöörtgangsrapportages "opgesteld, rriaar ër'is een 'stop-'
lichtenschema' ontwikkeld, waarin alle te nemen stappen zijn gezet met begin- en einddatum en waarin met een kleur wordt aangegeven of deze taken al dan niet zijn afgerond. Het stoplichtenschema is
niet ontwikkeld in het bijzonder voor de samenwerking op het terrein van de decentralisaties sociaal
domein, maar voor de totstandkoming van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, waarvan 'deelproject sociaal' een onderdeel vormt.

4.4

| CONFRONTATIE NORMEN STAND VAN ZAKEN AAN DE BEVINDINGEN

Bovenstaande bevindingen worden in onderstaand schema afgezet tegen het normenkader. Wordt
aan een norm voldaan, dan is het oordeel een'+, wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan, dan is het
oordeel een +-, en wordt niet aan een norm voldaan, dan is hèt oordeel een -.

Normèn

Bevindingen

a. Er is eèn. bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties ingericht.

In BAR-samenwerking is er een-bestuurlijke en
ambtelijke projectorganisatie ingericht. '

Oordeel
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Normen

Bevindingen

b. Er is een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten
en 'planning) voor de decentralisaties
"opgesteld.
' "

Voor de decentralisaties zijn er afzonderlijke
plannen van aanpak opgesteld, waarin doelen,
resultaten en planning zijn uitgelijnd.

c. Er worden periodiek voortgangsrapportages opgesteld, waaruit de
..stand van zaken, eventuele risico's
en beheersmaatregelen blijken.

Er worden geen voortgangsrapportages opgesteld, maar er is een stoplichtenschema ontwikkeld op basis waarvan het college kan volgen in
hoeverre men op schema ligt. Het stoplichtenschema bevat echter geen informatie over de
redenen van eventuele vertraging' en de inzet
van beheersmaatregelen.

Oordeel
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De wijze waarop het college en ambtenaren de gemeenteraad tegemoet treden en bedienen is'van
cruciaal belang voor de mate waarin de gemeenteraad de rol kan waarmaken die zij zichzelf heeft
toebedacht. Onderzocht is op welke momenten en in welke vorm door het college aan de gemeenteraad informatie is verstrekt en hoe de verstrekte informatie door de gemeenteraad wordt beoordeeld.
De bevindingen worden in dit hoofdstuk per norm gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan.

5.1

| AFSPRAKEN OVER FREQUENTIE EN VORM VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

De gemeenteraad is op verschillende momenten en in verschillende vormen over de voortgang van de.
decentralisaties op het sociale domein geïnformeerd. Tussen het college en de gemeenteraad zijn
geen afspraken gemaakt. Gemeenteraadsleden worden geïnformeerd op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld naar
aanleiding van de drie startnotities en de uitgangspuntennotitie van de decentralisatie AWBZ naar
Wmo. Daarnaast is de gemeenteraad door middel van memo's en gefnéenteraadsinformatiebrieven
geïnformeerd over de voortgang. Ook door gemeenteraadsleden wordt érvaren dat het college hun
actief informeert over de decentralisaties, maar 'de volgende vraag is dan wat een actieve informatieplicht precies inhoudt?', aldus een respondent. Ervaren wordt dat éen groot aantal gemeenteraadsleden geen zicht hebben op wat de decentralisaties precies inhouden. Het wordt derhalve van groot
belang geacht om de gemeenteraad zodanig te informeren dat leken ook mee kunnen worden genomen in dit proces. In de praktijk wordt door ambtenaren echter veel kennis geïmpliceerd bij gemeenteraadsleden, waarover zij niet beschikken. Anderzijds wordt ook de vraag gesteld: in hoeverre laat de
gemeenteraad zich meenemen in dit proces?'.
;

5.2

.| DE GEMEENTERAAD NEEMT EEN KRITISCHE HOUDING AAN T.A.V. VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

Tot op heden wordt de houding van de gemeenteraad ten aanzien van de informatie die wordt verstrekt over het algemeen als enigszins passief ervaren. De opkomst van gemeenteraadsleden bij de
informatiebijeenkomst was laag en ook zijn er geen schriftelijke of mondelinge vragen gesteld over de
voorbereidingen op de decentralisaties. 'De gemeenteraad neemt de decentralisatieplannen waarover
zij tot nu toe geïnformeerd is als vrij vanzelfsprekend aan en er bestaat weinig tot geen weerstand
onder gemeenteraadsleden', aldus een respondent. De gemeenteraadsleden die zijn geïnterviewd
erkennen dat gemeenteraadsleden zich rondom de decentralisaties pro-actiever zouden moeten opstellen. Ter nuancering van het vorenstaande kan worden aangedragen dat de stukken vooralsnog
'proces gestuurd' en abstract van aard zijn. Bemerkt wordt echter dat gemeenteraadsleden meer betrokken lijken te raken op het moment dat de discussie zich richt op concrete voorbeelden/casuïstiek'
en daarmee de consequenties van termen als 'eigen kracht' en 'kanteling' inzichtelijk worden gemaakt.

5.3

|

DOOR HET COLLEGE ZIJN AAN DE GEMEENTERAAD VARIANTEN EN/OF SCENARIO'S VOORGELEGD

Tot op heden zijn aan de gemeenteraad nog geen inhoudelijke varianten en/of scenario's voorgelegd
op basis waarvan zij een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Door gemeenteraadsleden wordt
ervaren dat ambtenaren over het algemeen (dus niet alleen met betrekking tot de decentralisaties) in
hun beleidsstukken naar een doel toeschrijven zonder daarbij verschillënde varianten en scenario's uit
te lichten. Op dit moment wordt de indeling van gemeenteraadsvoorstellen gewijzigd, zodanig , het
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college door de nieuwe indeling meer geneigd-worden om ook aandacht te besteden aan eventuele
alternatieven.

5.4

CONFRONTATIE NORMEN INFORMATIEVOORZIENING AAN BEVINDINGEN

Bovenstaande bevindingen worden in onderstaand schema afgezet tegen het normenkader. Wordt
aan een norm voldaan, dan is'het oordeel een +, wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan, dan is het
oordeel een+-, en wordt niet aan een norm voldaan, dan is het oordeel een-.
Normen

Bevindingen

Oordeel

a. Het college en de gemeenteraad
hebben met elkaar afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van
de informatievoorziening vanuit het
college aan de gemeenteraad.

Er zijn geen afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van informatievoorziening. Daarentegen wordt de gemeenteraad frequent geïnformeerd in het geval de gelegenheid zich voordoet door middel van informatiebijeenkomsten
en gemeenteraadsiriformatiebrieven.

+-

b. De gemeenteraad wordt in ieder
geval door het college geïnformeerd
in het geval zich (majeure) afwijkingen/risico's voordoen.

Niet van toepassing.

c. De gemeenteraad neemt een
kritische houding aan ten aanzien
van de door het college verstrekte
informatie. . •'

De gemeenteraad neemt een enigszins passieve houding aan ten aanzien van de door het
college verstrekte informatie.

d. Door het college zijn aan de gemeenteraad verschillende varianten
en/of scenario's voorgelegd op basis
waarvan de gemeenteraad is gevraagd om keuzes te maken.

Tot op heden zijn aan de -gemeenteraad noggeen varianten en/of scenario's voorgelegd op
basis waarvan de gemeenteraad is gevraagd
keuzes te maken.
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D E BEVINDINGEN GETOETST AAN DE NORMEN: CONCLUSIES VAN ONDERZOEK

Op basis van voorgaande bevindingen concludeert de Rekenkamercommissie
decentralisaties op het sociale domein het volgende:
6.1

CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN 'KADERSTELLING'

a.

De gemeenteraad heeft kaders gesteld door middel van het vaststellen van drie afzonderlijke
startnotities voor de decentralisaties sociaal domein. De kaders zijn echter zeer globaal van
aard en bieden derhalve de gemeenteraad tot op heden niet de mogelijk om goed vinger aan
de pols te houden. Thans is echter een concept visie op het sociale domein gereed die ter besluitvorming naar de gemeenteraad zal worden gestuurd. De visie bevat concrete inhoudelijke
kaders ten aanzien van de maatschappelijke effecten die de gemeente Albrandswaard met de
decentralisaties op het sociale domein beoogt.

b.

Tijdsdruk en het gegeven dat de decentralisaties in BAR-samenwerking worden voorbereid
zijn' ook van invloed op de mate waarin de gemeenteraad van Albrandswaard in positie
wordt/kan worden gesteld om kaders te stellen. Er bestaan ook-cultuurverschillen tussen de
BAR-raden; in Albrandswaard worden beleidsstukken vaker dan in Barendrecht en Ridderkerk
ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

6.2

6.3

ten aanzien van de

CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN 'STAND VAN ZAKEN'

a.

Omdat de BAR-gemeenten zich niet voldoende toegerust achten om de decentralisaties zelfstandig voor te bereiden is gekozen voor samenwerking in BAR-verband. Met betrekking tot
de dècentralisatie jeugdzorg wordt ook samengewerkt op het niveau van stadsregio Rotter-'
dam. De decentralisaties worden in afzonderlijke projectgroepen voorbereid. De integraliteit
wordt bewaakt door afstemming tussen de portefeuillehouders en projectleiders. Er is geen
sprake van een overkoepelend projectplan waarin de decentralisatie overstijgende vraagstukken zijn ingebed.

b.

Voor de decentralisaties zijn afzonderlijke plannen, van aanpak opgesteld. Voor de decentralisatie AWBZ en Participatiewet zijn deze herzien naar aanleiding van ontwikkelingen op Rijksniveau (controversieel verklaren yan decentralisaties en regeerakkoord Rutte-Asscher). Er
worden geen voortgangsrapportages opgesteld, maar voor de BAR-samenwerking is een
stoplichtenschema ontwikkeld op basis waarvan het college kan volgen in hoeverre men op
schema ligt met betrekking tot realisatie van de ondèrscheiden stappen.

CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN 'INFORMATIEVOORZIENING'

a. -Er zijn geen afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van informatievoorziening. De gemeenteraad wordt geïnformeerd indien de gelegenheid zich voordoet en door gemeenteraadsleden wordt ervaren dat het college hen actief informeert. Daarentegen zijn de decentralisaties erg complex en extra begeleiding bij het goed in de vingers krijgen van de materie is cruciaal. Gemeenteraadsleden hebben over het algemeen ten aanzien van de decentralisaties
nog een grote kennisinhaalslag te maken. De gemeenteraad vindt dat zij hierin ook bij haar
zelf te rade moet gaan. De gemeenteraad zou zich pro-actiever kunnen/moeten opstellen om
in de toekomst op gedegen wijze een besluit te kunnen nemen ten aanzien van verordeningen.
I 20

Mi

! de Laar

;

6.4

CONCLUSIES TEN AANZIEN-VAN 'SCENARIO'S/VARIANTEN'

a.

Tot op heden zijn aan de gemeenteraad nog geen varianten en/of scenario's voorgelegd op
basis" waarvan zij een keus heeft kunnen maken. Het IsreerPuïtdrukkëlijke'wens van de gemeenteraad dat er bélèidskeuzes worden voorgelegd. In ieder geval zouden de gemeenteraadsleden inzicht willen .krijgen in waar de keuzemogelijkheden liggen en wat de consequenties zijn voor de burgers van Albrandswaard voor de onderscheiden varianten.
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OVERZICHT G E R A A D P L E E G D E DOCUMENTEN

Herijking Projectplan AWBZ, s.d.
Bestuurssarnenvatting Plan van Aanpak Jeugdzorg, s.d.
Herziene planning decentralisatie AWBZ, s.d.
Memo Ontwikkelingen Hulp bij het Huishouden, s.d.
•
Plan van Aanpak Decentralisatie AWBZ, 15 september 2011
Startnotitie Wet Werken naar Vermogen, 10 oktober 2011
Startnotitie Decentralisatie begeleiding BAR, 25 oktober 2011
Startnotitie Decentralisatie Jeugdzorg BAR, 25 oktober 2011
Notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0 'Werk in Uitvoering', november 2011
Gemeenteraad Albrandswaard, Gemeenteraadsvoorstel 107925 Decentralisaties Bestuursakkoord 2011-2015, 22 november 2011
Gemeenteraad Albrandswaard, Gemeenteraadsbesluit 107301 Decentralisaties Bestuursakkoord 2011-2015, 23 januari 2012
Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg - Samenwerkende gemeenten in de regio Rotten
dam 2012-2015, 28 februari 2012
Plan van Aanpak Invoering Wet Werken naar Vermogen in de BAR-gemeenten, 2 maart 2012
Notitie BAR-Beter!, derde koersdocument, 8 maart 2012
Gemeenteraadsinformatiebrief Gemeente Albrandswaard, 17 april 2012, Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg
Plan van Aanpak Decentralisatie Jeugdzorg Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard ên Ridderkerk, april 2012
Gemeenteraadsinformatiebrief Gemeente Albrandswaard, 19 april 2012, Plan van Aanpak
BAR Decentralisatie Jeugdzorg
Gemeenteraadsinformatiebrief Gemeënte Albrandswaard, 12 juni 2012, Decentralisaties Wet;
Werken haar Vermogen, AWBZ en Jeugdzorg en het Lentëakkoord
Gemeenteraadsinformatiebrief Gemeente Albrandswaard, 19 juni 2012, Uitgangspunten decentralisatie-AWBZ begeleiding
Notitie BAR-Code, tweede koersdocument, 22 oktober 2012
Gemeenteraad Albrandswaard, Gemeenteraadsbesluit 122916 Bundeling transitiegelden
AWBZ en Jeugdzorg BAR-gemeenten 15 januari 2013
Gemeenteraadsinformatiebrief Gemeente Albrandswaard, 29 januari 2013, Stand van zaken
decentralisatie jeugdzorg, start proeftuin
Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten, 14 februari 2013
Bijlage Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten, 14 februari 2013, BAR-projectactiviteiten
tot 1 januari 2015
Bijlage Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten, 14 februari 2013, Globale Planning
Plan van Aanpak Van-Wet Werken naar Vermogen naar Participatiewet, 15 maart 2013
:
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O V E R Z I C H T GEÏNTERVIEWDE P E R S O N E N

Mevrouw Egas, beleidsmedewerker
Dhr. Van der Graaff, gemeenteraadslid PvdA
Dhr. Van Griensvén, beleidsmedewerker
Mevrouw Rietdijk, clustermanager sociaal
Mevrouw Rombout, wethouder sociaal domein
Dhr. van Toornburg, gemeenteraadslid CDA
Mevrouw Van Vliet, beleidsmedewerker
Dhr. Van Wanrooij, beleid beleidsmedewerker
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Gemeente
Albrandsujaard
Aan

Datum
Betreft
Contactpersoon
Doorkiesnummer

Rekenkamercommissie Albrandswaard
p/a Franckstraat 102
2901 RD Capelle aan den IJssel

Verzonden

3 0 AUG. 2013

26 augustus 2013
Bestuurlijke reactie onderzoek rekenkamercommissie decentralisaties sociaal domein
Erwin Weterings
010 5061137

Email
Bijlage(n)

e.weterings@albrandswaard.nl

Ons kenmerk
Uw kenmerk

133588

CC

Hofhoek 5

Geachte heer van Eek,

3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80

Op 2 juli 2013 ontvingen wij uw rapport over de decentralisaties in het sociale domein.
Met grote interesse hebben wij uw rapport gelezen. U doet een aantal aanbevelingen
dat voor een zeer belangrijk deel betrekking heeft op de kaderstellende rol van de
gemeenteraad. In deze brief geven wij u onze reactie op deze aanbevelingen.

www.albrandswaard.nl
Bankrekeningnummer
BNG 28.50,20.420

Openingstijden
Publiekzaken:
Aanvragen
reisdocumenten,
rijbewijzen etc.
Maandag t/m vrijdag:

Inleiding.
Het is evident dat de gemeente Albrandswaard net als alle andere gemeenten in
Nederland de komende jaren voor een grote opgave staat in het sociale domein.
Nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg en de
Participatiewet komen op ons af. Vanaf 2011 werken de BAR gemeenten op veel
terreinen samen. Gelet op de complexiteit en omvang van deze nieuwe
gedecentraliseerde verantwoordelijkheden was het voor de gemeente Albrandswaard
snel duidelijk dat ook deze uitdaging samen met de gemeenten Barendrecht en
Ridderkerk opgepakt zou worden.

08.00- 12.30 uur
Maandagavond:
17.30-20,00 uur
Woensdagmiddag:
12.30- 15 00 uur
Afhalen reisdocumenten,
rijbewijzen etc.
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 16.30 uur
Maandagavond:
17.30-20.00 uur

Overig:
(alleen volgens afspraak)
Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.30 uur

Kaderstelling.
U schrijft dat de afzonderlijke startnotities globaal van aard zijn. Daardoor krijgt de
gemeenteraad nog niet de mogelijkheid om goed vinger aan de pols te houden.
Naar hun aard zijn de decentralisaties zeer complex. In dit proces is het zowel voor
ons college als de gemeenteraad zoeken naar de balans tussen informeren en
geïnformeerd worden. Werkende weg worden op inhoud en proces keuzes gemaakt
die soms ook weer moeten worden bijgesteld. Wij realiseren ons dat het voor
gemeenteraadsleden lastig is om zich deze complexe materie eigen te maken en
kaders te stellen. Ondanks alle complexiteit rekenen wij het tot onze taak alles in het
werk te stellen de raad te helpen zijn positie als kadersteller waar te maken. Een
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concreet voorbeeld om de gemeenteraad nog beter te faciliteren is de instelling van
een Klankbordgroep vanuit de raad die een belangrijke rol vervult in de interactie met
de gemeenteraad.
Met deze Klankbordgroep zullen wij ook de mogelijkheden bespreken van een
themacarrousel.
Informatie.
Wij zijn met u van mening dat het belangrijk is om de gemeenteraad continue te
informeren. Het gaat immers om een van de belangrijkste faakovërdrachten van het
Rijk naar gemeenten van de afgelopen jaren met grote maatschappelijke impact. Wij
realiseren ons ook dat wij bij de start van dit proces hier onvoldoende in geslaagd zijn.
Wij geven toe dat het ook voor ons college grote inspanningen heeft gevraagd om
overzicht te houden over deze nieuwe, ingewikkelde materie en alle verbanden die
bestaan tussen inhoudelijke en procesmatige facetten.
Wij zijn in de informatievoorziening continue op zoek naar verbetering. De huidige
stand van zaken is dat de gemeenteraad door middel van de bestuurlijke planning en
periodiek geactualiseerde stand van zaken-overzichten wordt geïnformeerd over de
voortgang in het proces met een referentie aan de kaders die de raad heeft gesteld.
Maandelijks verschijnt er daarnaast een informatiebrief met daarin algemene
informatie inclusief de actualiteiten van dat moment. In overleg met de Klankbordgroep
zullen wij blijven inspelen op de behoeften van de gemeenteraad.
Scenario's/varianten.
U beveelt ons aan om inzichtelijk te maken ten aanzien van welke thema's, wanneer
en op welke wijze de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen over te
maken keuzes. Wij vinden dit een terechte aanbeveling waaraan wij inmiddels gevolg
geven. Zo hebben wij een bestuurlijke planning opgesteld op basis waarvan wij dé
gemeenteraad informeren. In deze planning staan de mijlpalen van het
decentralisatieproces benoemd. Het biedt inzicht wie op welk moment waarover een
besluit dient te nemen. In overleg met de Klankbordgroep verfijnen wij deze
bestuurlijke planning. Hierbij zullen wij ook de financiële gevolgen betrekken, zoals die
door het Ministerie waarschijnlijk gemeld zullen worden in de septembercirculaire.
Overzichtsrapportage.
De overzichtsrapportage van het "Vergelijk en Leer"-onderzoek in 7 gemeenten
hebben wij met belangstelling gelezen.
Tot slot van deze bestuurlijke reactie danken wij u voor het onderzoek en de
aanbevelingen daarin. Het is zeer belangrijk dat.de gemeenteraad als kaderstellend,
controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan continue wordt geïnformeerd over
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deze belangrijke overheveling van taken van Rijk naar gemeenten. Wij vertrouwen
erop dat u deze bestuurlijke reactie zult verwerken in het onderzoek.

Hoogachtend,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de burgemeester
de secre

drs. Hans-Christoph Wagner

an

J

Nawoord
In zijn reactie op het onderzoeksrapport, het vergelijkingsonderzoek van de aanpak van de
decentralisaties bij andere gemeenten en "de aanbevelingen van de rekenkamercommissie
heeft het college van B&W aangegeven, voor zover dat nog niet is gebeurd, aanvullende
actie te willen nemen. De rekenkamercommissie constateert met genoegen dat het college
aangeeft dat zij wel alles in het werk wil stellen om de raad te helpen om dë positie als
kadersteller te versterken.
De RKC vindt het van belang dat er tussen college en-raad wel een heldere discussie
plaatsvindt of de afzonderlijke punten waarover de RKC op basis van de bevindingen van de
onderzoekers aanbevelingen heeft gedaan.
Het gaat om:
de vaststelling of de raad zich na de genome» acties nu voldoende in staat voelt om
de kaderstellende rol in te vullen,
-de mate van tevredenheid over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de
informatievoorziening en
de ruimte de raad moet hebben om eigen keuzes te maken aan de hand van
gepresenteerde scenario's.
Met het doel om tot heldere afspraken té komen beveelt de rekenkamercommisie voor de
raadsbehandeling aan om met het college puntsgewijze te discussiëren over de bevindingen
van de onderzoekers en de aanbevelingen van de RKC. Alleen op die wijze kunnen er
concrete afspraken tot stand komen om de positie van de raad in haar. kaderstellende rol te
optimaliseren.
.
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DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER'ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN
Juli 2013

SeinstravandeLaar B.V.
drs. Stan van de Laar
Willemijn Smit MA LLM
Karin Lagendijk MSc
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1. Decentralisaties op het sociale domein vragen om bnderzoek
2. Decentralisaties; de stand van zaken opgemaakt
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3. Decentralisaties in samenhang bezien
4. Samenwerking op het sociale domein in beeld gebracht
5. De kaderstelling door de gemeenteraad op een rij gezet
6. Informatievoorziening van college aan raad geanalyseerd
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7. De toepassing van scenario's en varianten uiteengezet
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ONDERZOEK GEEFT INZICHT IN STAND VAN ZAKEN EN ROL RAAD RONDOM DECENTRALISATIES
Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 taken en middelen toebedeeld op het sociale domein. Via deze decentralisaties worden
gemeentebesturen verantwoordelijk voor de Participatiewet, delen van de AWBZ en de jeugdzorg, ofwel voor de zorg voor en
het welzijn van hun kwetsbare inwoners. Vanuit het Rijk wordt beoogd daarmee een einde te maken aan de praktijk waarbij
vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. 'Eén gezin, één plan en één regisseur' is het
uitgangspunt bij de decentralisaties op het sociale domein. Het Rijk is van mening dat vanuit gemeenten meer maatwerk
mogelijk is en de betrokkenheid van burgers wordt vergroot. Bovendien kunnen gemeenten de uitvoering van taken beter op
elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld, dat is de gedachte.
I
'
'
Gegeven deze majeure operatie heeft Seinstrava'ndeLaar B.V. in opdracht van zeven Rekenkamercommissiés in het voorjaar
van 2013 een 'vergelijk en leer' onderzoek uitgevóerd naar de wijze waarop en mate waarin voorbereidingén.worden getroffen
op de decentralisaties van de taken en middelen pp het sociale domein. Specifiek is daarbij gekeken naar de kaderstellende
rol van de gemeenteraad daaromtrent, de informatievoorziening vanuit het college aan de gemeenteraad en de mate waarin de
gemeenteraad ook daadwerkelijk keuzes worden voorgelegd, aan de hand van varianten en scenario's.
In onderhavige rapportage is in het kader van 'vergelijken en leren van elkaar' de kern van de resultaten van de zeven
afzonderlijke onderzoeken bijeen gebracht.

ZEVEN GEMEENTEN TUSSEN

20.000 EN 70.000 INWONERS MET ELKAAR VERGELEKEN

Zeven Rekenkamercommissies hebben onderzoek gedaan naar
de stand van zaken en de rol van de gemeenteraad rondom de
decentralisaties op het sociale domein in de betreffende
gemeenten. Deze geineenten variëren in omvang tussen de
circa 20.000 en 70.000 inwoners.
In de periode februari tot en met medio juni 2013 heeft de
gegevensverzameling in de afzonderlijke gemeenten
plaatsgevonden. De onderzoekers hebben landelijke, regionale
en lokale (beleids)documenten met betrekking tot de
decentralisaties bestudeerd. Daamaast zijn in elke gemeenten
énkele gesprekken gevoerd met sleutelfiguren, waaronder
portefeuillehouders sociaal domein, programmamanagers,
projectleiders en gemeenteraadsleden.

Gemeente Franekeradeel
(aantal inwoners 20.476)

Gemeente Hoorn
(aantal inwoners 71.254)
Gemeente Heerhugowaard
(aantal inwoners 52.483)

Gemeente Veenendaal •
(aantal inwoners 63.032)

Gemeente De Bilt
(aantal inwoners 42.032)
Gemeente Albrandswaard
(aantal inwoners 25.101)

wmmm

Gemeente Buren
(aantal inwoners 25.939)
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Op basis hiervan is voor iedere Rekenkamercommissie - naast
deze overzichtsrapportage - een individuele notitie opgesteld
met feitelijke bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
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PROJECTORGANISATIES OM DECENTRALISATIES VORM TE GEVEN ZIJN INGERICHT
Hoewel de juridische, bestuurlijk en financiële kaders voor de decentralisaties nog niet duidelijk zijn, bereiden gemeenten
zich voor op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden'.'Het sociaal- en zorgakkoord leiden tot veranderingen voor de
decentralisaties, maar zij werken niet remmend op de ambities van het Rijk om de taken en verantwoordelijkheden per 1
januari 2015 aan gemeenten over te dragen. Gemeenten worden derhalve gesommeerd om tempo te maken en daarbij te
roeien met de riemen die zij hebben.
1

In de onderzochte gemeenten is bezien hoe zij zich voorbereiden op de decentralisaties. Dit is hoofdzakelijk vanuit een
procedureel oogpunt benaderd. Bekeken is of er een bestuurlijke- en ambtelijke projectorganisatie is ingericht en of de
gemeenten een projectplan hebben opgesteld, waarin heldere doelen, resultaten en een planning zijn uitgelijnd.,
In elke onderzochte gemeente is een projectorganisatie opgericht met bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers. Verschillen
bestaan tussen gemeenten die alleen op regionaalniveau een projectorganisatie hebben opgericht, dan wel gemeenten die
daarnaast beschikken over een projectorganisatie op lokaal niveau. Een projectorganisatie op lokaal niveau (met
verbinding naar de regio) is naar onze mening ook wenselijk voor de voorbereiding van taken die gemeenten op; lokaal
niveau beogen te organiseren. Hetzelfde principe geldt voor de projectplannen die voor de afzonderlijke decentralisaties
zijn (of worden) opgesteld.

.

:

DECENTRALISATIES VOORAL IN STADIUM VAN VISIEVORMING, OP ENKELE UITZONDERING NA
Participatiewet

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie A WBZ

Wanneer we de voorbereidingen op de Participatiewet
bezien, dan blijkt dat de ontwikkelingen zich thans begeven
rondom samenvoeging van gemeentelijke sociale diensten.
Daarnaast wordt beoogd om de werkbedrijven die belast zijn
met de uitvoering van de sociale werkvoorziening in regionale
sociale diensten onder te brengen.

Wanneer we de voorbereidingen op de decentralisatie
jeugdzorg bezien, dan zitten veel onderzochte gemeenten
nog in de fase van visie ontwikkeling en het in kaart brengen
van de opgave (een startfoto waarin het aantal jeugdigen met
hun specifieke zorgbehoefte in kaart is gebracht). Daarnaast
wordt er al veelvuldig geëxperimenteerd door middel van
pilots ten aanzien van bijvoorbeeld het toewijzen van zorg
door het Centrum voor Jeugd en Gezin zonder
indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg of wijkteams jeugd.

Wanneer we tot slot de voorbereidingen op de decentralisatie
AWBZ bezien, dan hebben het controversieel verklaren van
de AWBZ functie begeleiding, het nieuwe regeerakkoord van
Rutte 1 (uitbreiding AWBZ decentralisatie met persoonlijke
verzorging) en het zorgakkoord hun weerslag op de
voortgang. In een aantal gemeenten is de projectorganisatie
on hold' gezet en zijn startnotities/plannen van aanpak uit de
bestuurlijke route gehaald. Op dit moment worden
projectorganisaties weer geactiveerd en startnotities/plannen
van aanpak herzien naar aanleiding van de nieuwste
ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen vinden onder andere plaats in gemeente
Heerhugowaard. gemeente Hoorn (Werkorganisatie WestFriesland) en gemeente Buren (Regionale Infrastructuurwerk
& Inkomen).
In gemeente De Bilt is al in een vroeg stadium geanticipeerd
op de ontwikkelingen. Gemeente De Bilt participeerde samen
met andere gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht in de
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug. Daarnaast
was de Sociale Werkvoorzieningsschap Zeist
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening. Per 1 januari 2013 zijn beide
gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot de
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug.

In de regio Zuid-Oost-Utrecht (waar gemeente De Bilt)
onderdeel van uitmaakt wordt in samenwerking met het
Nederlands Jeugd Instituut een stelsel ontwikkeld, met onder
andere aandacht voor de rol van het CJG, de rol van Bureau
Jeugdzorg (waar op dit moment de taken voor de provinciale
jeugdzorg zijn belegd) en indicatiestelling.

In de regio Alkmaar (waar Heerhugowaard onderdeel van
uitmaakt) wordt op dit moment geëxperimenteerd met de
'zelfredzaamheid-matrix'. De zelfredzaamheid-matrix is een
instrument waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart
kan worden gebracht. Op dit moment werkt een aantal
aanbieders met deze zelfredzaamheid-matrix om te
onderzoeken of dit instrument een alternatief kan bieden voor
de methode van indicatie door het CIZ.
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BETERE AFSTEMMING IN ZORGVERLENING NODIG: 'EÉN GEZIN, ÉÉN PLAN, ÉÉN REGISSEUR'
Met 'één gezin, één plan, één regisseur', het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein van het kabinet Rutte-Asscher,
wordt beoogd te voorkomen dat vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Dit streven geldt
tevens voor individuen: ook zij kunnen te maken krijgen met een meervoudige problematiek waarbij zij ondersteund dienen te worden
door meerdere professionals. Onderstaande casus geeft de veelheid aan hulpverleners en voorzieningen rondom één gezin en de
gezinsleden weer:
Myra isteeifalleenstaande, Russische dame van 44 jaar-die'redehik goed Nederlands spreekt Za heeft in f^uslandteen mbo-opleidmg vou/|
winkelpersoneel gevolgd ën is daarna als model aan het werk gegaan Myra is al 14 jaar gescheiden van haaï Nederlandsëïmamèn is, np 'inf
tydélijkei'
-..»-—s.-7-..-—
^~*u^u
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met)
schooien is)al verscheidene kerenfopgëpaktrdoör^efpolitiêkvanwegejnbtaak'en drugshandel Myra'Heefköokeen dochter van JA jaar, Lmdji, die
reqëlmatiq'üitvalUop het vmbo.Ze leeft eeiieiqenilevenmet haar vrienden emvnendmnen en luistert'niet naar Myra Ze hebben veel ruzie Myra

Jeffrey is vjö/e kl.vit bij Bureau Jcugclzorq HIJ is al vele nidlcn bohandNd en ook getest HIJ zit op het randje \ an een In hte i er landelijke bcpcikmq
en loopt nn bij oen gezinstherapeut

Lind.i wordt evenpens intensiefcje\olqddooi Bureau Jeugdzorg on de leerplichtambtenaar

mdeisteuning^ameempsyeholoogmnwege^baaréabielh^
schuldhulpverleningstraject
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Verder zit ze in pen

óm van dejschulden'af tefkomen die haar ex heeft vcroorz.iokl Myni u // heel quuq werken in een banketbakker IJ
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maar wordt niet aangenomen, vanwege'de problemen in haargeznren haar-regelmatiqe uitval Ze heeft di\,orse re-integratie trajecten yovolqd
en zit in eemsociaal activeringstraject

waarmee ze een dagbesteamg'heeft

Ze helpt wekelijks mee in een kookclub

GEMEENTE WORDT SYSTEEMEIGENAAR; KANSEN VOOR HET LEGGEN VAN DWARSVERBANDEN
'De drie decentralisaties bieden gemeenten een geweldige kans om de
zorg voor kwetsbare burgers vanuit één visie en in samenhang uit te
voeren. Zonder financiële schotten, tientallen protocollen en allerlei
loketten. Pas dan ontstaan mogelijkheden om gezinnen en mensen
echt te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen'.
Met de drie decentralisaties krijgen gemeenten zeggenschap over
praktisch het hele sociale domein. De gemeente wordt
'systeemeigenaar'. Dit biedt kansen. Gemeenten worden in de positie
gesteld om dwarsverbanden te leggen tussen de domeinen
ondersteuning, jeugd en werk. Dit is niet alleen noodzakelijk om de
hulp en ondersteuning voor burgers goed en efficiënt te organiseren,
maar ook voor de uitvoerbaarheid, de beheersing en de financiering
van de hulp en ondersteuning.
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Integrale aanpak
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SAMENHANG TUSSEN DECENTRALISATIÈS IN MEESTE GEVALLEN GEBORGD

De onderzochte gemeenten hanteren in voorbereiding op de decentralisaties veelal een projectmatige aanpak met
afzonderlijke projecten, bestuurlijk- en ambtelijk ojDdrachtgevers, projectleiders en werkgroepleden. Samenhang tussen de
decentralisaties beoogt men te waarborgen door middel van afstemming in een (regionaal) portefeuillehouders overleg en/of
(regionaal) projectleidersoverleg.
,
Ook komt het voor dat de taak voor het bewaken yan samenhang wordt neergelegd bij een individuele
programmamanager/coördinator op lokaal niveau! De praktijk wijst echter uit dat het gevaar dreigt dat de voorbereidingen op
de decentralisaties te veel als afzonderlijke projecten worden beschouwd en dat de voorbereidingen in de tijd niet parallel aan
elkaar lopen.

OVERKOEPELEND PROGRAMMAPLAN EN PROJECTORGANISATIE EXTRA WAARBORG VOOR
SAMENHANG
i
De gemeente Hoorn kent voor de decentralisaties een regionale
projectmatige aanpak met afzonderlijke projecten, bestuurlijk- en
ambtelijk opdrachtgevers, projectleiders en werkgroep leden. Om de
dwarsverbanden tussen de decentralisaties en daarmee de integraliteit
binnen het sociale domein te bewaken, is er daarnaast (reeds bij de
start) een regionaal overkoepelend programmaplan decentralisaties
West-Friesland opgesteld, met tevens een bestuurlijk-en ambtelijk
opdrachtgever, projectleider en werkgroepen.
Het programma beoogt een belangrijke rol te spelen voor onder andere
de volgende onderwerpen:
Onderzoek met betrekking tot vraag en aanbod naar zorg in de regio;
Krachtenveldanalyse voor het brede sociaal domein;
Integrale toegang, waaronder procesbeschrijving integrale toegang tot
het sociale domein en inventarisatie en beschrijving van casestudies;
Scenario's met betrekking tot de rol van opdrachtgever en bijhorende
sturingsinstrumenten.

Op lokaal niveau had Heerhugowaard de decentralisaties
ondergebracht in één overkoepelend project "Integrale aanpak
Maatschappelijke ontwikkelingen". In de regio Alkmaar (waar
Heerhugowaard onderdeel van uitmaakt) heeft men echter gedurende
het proces geconstateerd dat de voorbereidingen in tijd niet parallel aan
elkaar lopen en dat de onderlinge samenhang meer nadruk behoeft.
De colleges hebben derhalve besloten, net als in Hoorn, tot het
opstellen van een regionaal overkoepelend programmaplan en een
regionale projectorganisatie voor de gezamenlijke aansturing en
uitwerking van de decentralisaties. Beide projecten en;de daarmee
samenhangende projectbestuur blijven naast elkaar bestaan, opdat
men ook op lokaal niveau de samenhang en voortgang kan bewaken.
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RIJK WENST CONGRUENTE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP DRIE DECENTRALISATIES j
De decentralisaties stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële
slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om de taken adequaat uit te voeren en deze integraal aan te
bieden. Het kabinet is van oordeel dat de uitvoeringskracht van gemeenten in eerste instantie door middel van Samenwerking
dient te worden versterkt. Eén van de belangrijke uitgangspunten voor samenwerking is congruentie. Onder congruentie wordt
verstaan dat gemeenten met dezelfde bestuurlijke partners samenwerken om de decentralisaties uit te voeren. >
In de (concept) Jeugdwet is ten aanzien van een aantal taken vastgelegd dat gemeenten dienen te samenwerken. Het gaat
dan om taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp
en het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook inzage de
Participatiewet wordt door het kabinet voorkeur gegeven aan samenwerkende gemeenten, zoals rond de
werkgeversdienstverlening. Voor de decentralisatie van de AWBZ is geen in wetgeving verplichte samenwerking te
verwachten..
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HET ADAGIUM is VEELAL: 'LOKAAL WAT ILOKAAL KAN, REGIONAAL WAT REGIONAAL MOET'

Het uitgangspunt van de decentralisaties is om burgers
ondersteuning te kunnen bieden in hun eigen leefomgeving.
Voor de meeste vormen van hulp en ondersteuning geldt ook
dat dit op lokaal niveau kan worden georganiseerd. Maar
wanneer de hulp ëh.ondersteuning specialistischer wordt en
het aantal burgers dat een beroep doet op dergelijke hulp en
ondersteuning kleiner wordt, dan is opschaling van het
aanbod onontkoombaar. In de onderzochte gemeenten geldt
dan ook merendeels het adagium: lokaal wat lokaal kan,
regionaal wat regionaal/moet.
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PROCES WORDT REGIONAAL OPGEPAKT, MAAR MATE VAN REGIONALE UITVOERING NOGIONDUIDELIJK
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In de voorbereidingen op de decentralisaties wordt nauw opgetrokken met buurgemeenten in regionale projectstructuren. Het
merendeel van de gemeenten heeft nog niet uitgemaakt welke hulp en ondersteuning precies op lokaal, regionaal,
bovenregionaal zal worden ingekocht, dan wel georganiseerd. In navolgende figuren is voor de gemeenten in bèeld gebracht
ten aanzien van welke decentralisatie, met welke gemeenten, gezamenlijk voorbereidingen voor beleidsvorming worden
getroffen.* In de gevallen waar al sprake is van geïnstitutionaliseerde samenwerking, in bijvoorbeeld gemeenschappelijke
regelingen, wordtdat ook aangegeven.
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SAMENWERK
N
IG FRANEKERADEEL, HEERHUGOWAARD EN HOORN N
I BEELD GEBRACHT'
Heerhugowaard . >

Franekeradeel
Jeugdzorg: provinciale schaal en
daarbinnen pp schaal gr Dienst Sociale
Zaken en, Werkgelegenheid Noordwest
Friesland!
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Participatiewet: deelnemende gemeenten
gr Werkvoorzieningschap Friesland West
en deelnemende gemeenten gr Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noordwest Friesland.

Franekeradeel'
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Heerhugowaard bereidt zich voor op de
decentralisaties met gemeenten in de regio Alkmaar.
Gemeenten regio Alkmaar zijn op dit moment
eigenaar van gr WNK bedrijven en hebben de
intentie om een gezamenlijke sociale dienst op te
zetten, waarbinnen WNK bedrijven zal worden
\ ondergebracht.

AWBZ: deelnemende gemeenten
- > gemeenschappelijke regeling Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noordwest Friesland.

Hoorn bereidt zich voor op de decentralisaties met
gemeenten in West-Friesland. Gemeenten JAtestFriesland zijn op dit moment eigenaar van gr Opmaat
en hebben de intentie om een gezamenlijke sociale
dienst op te zetten, waarin Opmaat zal worden
ondergebracht.
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SAMENWERK
N
IG ALBRANDSWAARD EN DE BLIT N
I BEELD GEBRACHT
Jeugdzorg: Provinciale schaal
en daarbinnen op regionale
schaal Zuidoost-Utrecht.

Albrandswaard
Per 1 januari 2014 zullen de ambtelijke organisaties van
BAR gemeenten worden samengevoegd tot één
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.

De Bil'
Jeugdzorg: Schaal
Stadsregio Rotterdam en
regionale schaal (BAR).
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Albrandswaard
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Participatiewet: deelnemende
gemeenten Regionale Dienst
Werk en Inkomen Kromme Rijn
Heuvelrug (RDWI), regio
Zuidoost-Utrecht. Per 1 januari
2013 zijn de gr regionale
sociale dienst en gr sociale
werkvoorzieningschap Zeist
ondergebracht in RDWI.
AWBZ: lokaal niveau.

Participatiewet en AWBZ: regionale
schaal (BAR).

•r
mm

Vf- !'- !" ».V/'.K? <ï »*
1

Mm.

-

,

.ar

mmtëm

SAMENWERK
N
IG VEENENDAAL EN BUREN N
I BEELD GEBRACHT
->

Veenendaal

Jeugdzorg: gemeenten regio Food
Valley (Veenendaal, Barneveld, Ede,
Nijkerk, Renswoude, Rhenen,
Scherpenzfeêken Wageningen).

Participatiewet: deelnemende
'gemeenten gemeenschappelijke
'regeling IW4.

Hfficntsölileuvliugl

Buren bereidt zich voor op de decentralisaties
met gemeenten in de regio Rivierenland.
Regio Rivierenland is een gr, waarbinnen
beleidsvoorbereiding plaatsvindt in
afzonderlijke programmaraden.
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AWBZ: lokaal niveau. Op ambtelijk
niveau vindt kennisuitwisseling
plaats met Food Valley gemeenten
(met uitzondering van Nijkerk).
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DE GEMEENTERAAD,S
I AAN ZET BJI DEZE MAJEURE OPERATE
I, ZJI STELT DE KADERS
Bij een majeure operatie zoals de decentralisaties op het sociale domein kunnen gemeenteraadsleden niet achterover leunen en
afwachten. Het is belangrijk dat de gemeenteraad aan de voorkant kaders meegeeft en de richting bepaalt, maar daartoe ook door het
college in positie.wordt gebracht. Als het proces eenmaal in gang is gezet, dan is het immers lastig om alsnog richting te geven.
i •

In de praktijk wordt door gemeenteraden op verschillende manieren vorm gegeven aan hun kaderstellende rol. De ene gemeenteraad
kijkt hierbij uitdrukkelijk naar het college en verwacht bijvoorbeeld een kaderstellende (start)notitie om zich daar vervolgens over uit te
spreken. Andere gemeenteraden kiezen ervoor om samen met de griffie, en met vakinhoudelijke kennis uit de gemeentelijke
organisatie, zelf aan de slag te gaan met kaderstelling.
Kaderstelling ten aanzien van de decentralisaties op het sociale domein is geen gemakkelijke opgave voor gemeenteraden. Het betreft
immers complexe materie, maar daarbovenop treden'er ook regelmatig veranderingen en vertragingen op. Denk hierbij aan de val van
het kabinet en, het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen en de decentralisatie AWBZ, het regeerakkoord van
kabinet Rutte-Asscher en het sociaal akkoord. Tot slot wacht ook de wet- en regelgeving nog op behandeling in dé Tweede Kamer.
i

Ondanks alle onduidelijkheden en vertraging rondom'de decentralisaties kan een gemeenteraad de tijd en (beleids)ruimte die er nu is
gebruiken om zijn wensen kenbaar te maken en daarmee de richting bepalen. In de zeven gemeenten is onderzocht of en op welke
wijze de gemeenteraad aan de voorkant kaders heeft gesteld voor de voorbereidingen op de decentralisaties op het sociale domein.
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KADERNOTA'S STERK WISSELEND QUA INHOUD EN REIKWIJDTE; PROCES NOG VEELAL ONDUIDELIJK
In onderstaand schema hebben wij inzichtelijk gemaakt welke kadernota's in de onderzoeksperiode door de gemeenteraden zijn
vastgesteld. Hieruit kan worden opgemaakt dat naast kaderstelling op het brede sociale domein, kaderstelling met name heeft
plaatsgevonden ten aanzien van de voorbereidingen op de Participatiewet. Dit is ook logisch, omdat de voorbereidingen voor de
Participatiewet, in vergelijking met de andere decentralisaties, veelal in een eerder stadium zijn gestart. De voorgenomèn
inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen (de voorloper op de Participatiewet), was immers 1 januari 2013.
TftïriFPT
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Visie sociaal domein (concept)

' Startnotitie begeleiding BAR

Startnotitie jeugdzorg BAR

Visie op het sociale domein

Startnotitie ^WBZ

X
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Startnotitie Wet werken naar vermogen

De Bilt
Buren

Franekeradeel
Heerhugowaard

X

X

f " Kadernotitie Werk yermogen

Kadernota Sociaal domein

Hoorn
Veenendaal

^djere^^Jcog^n^^^^^^^^,
"-

Model Veenendaal

^

Veenendaal Zorg voor Jeugd

S/

Beleidskader Werk, Inkomen eri
Participatie-2013

Tussen de kadernota's van de onderzochte gemeenten bestaan grote verschillen in de wijze waarop beoogde doelstellingen en
gewenste maatschappelijke effecten zijn uitgewerkt. Opk.de weg ernaar toe (hoe wil de gemeente de beoogde verandering
realiseren?) is in veel gevallen (nog) niet inzichtelijk gemaakt.
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VEENENDAAL ALS VOORBEELD K
' ADERSTELLN
I G:' GRIFFIER IN FACL
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IERENDE ROL
De griffier kan een belangrijke functie vervullen bij het in stelling
brengen van de gemeenteraad. In de gemeente Veenendaal heeft.de
griffier geïnformeerd bij gemeenteraadsleden naar hun wensen in het
voorbereidingsproces op de decentralisaties sociaal domein. Naar
aanleiding daarvan werd het idee opgevat om een werkgroep op te
richten bestaande uit raadsleden, collegeleden en ambtenaren, opdat
in samenspel met elkaar kaders kunnen worden geformule|erd.

••*Het wrch^Tde aanb
1
skaderstellendeiuitsprs
gmpgelijl^^ormulerer
h zegqeni<Specifiekp Mei Ih ia'
"•.Acceptabel; Realistisc
i_ Tijdgebonden Dit
^gemeenteraad in deiC
geo n creetlstu ri ngrte;g e
> '.pj-elveld waarbinnen nc ' ollt^cjo Jp
> voorbereiclmgen ter h
4

v

Om tot kaderstellende uitspraken te kunnen komen, zal de gemeenteraad op
voorhand voor zichzelf een aantal vragen moeten (laten) beantwoorden. Een
checklist van vragen zou er als volgt kunnen uitzien:
• Voor welk onderwerp gaan we kaders stellen: wat is de aanleiding, wat is
de centrale vraag, welke knelpunten doen zich voor en hoe bakenen we het
onderwerp af?
• Welk resultaat willen we na de kaderstelling bereiken: willen we één
uitgewerkt beleidsvoorstel of willen we meerdere varianten met
keuzemogelijkheden?
• Welke verandering willen we realiseren: wat zijn de doelen en de
maatschappelijke effecten die we nastreven en met welke indicatoren
evalueren we later of dit is gelukt?
• Hoe willen we de verandering realiseren: welke oplossingsrichtingen
kunnen we kiezen voor de uitwerking en uitvoering van het beleid en wat
zijn daarvan de gevolgen?
• Welke andere beleidskaders spelen een rol: welke andere onderwerpen en
raadsbesluiten hangen samen met dit onderwerp en kunnen het resultaat
beïnvloeden?
• Welke financiën en andere middelen willen we maximaal aan dit onderwerp
besteden: ^elke kosten en opbrengsten verwachten we?
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VEENENDAAL ALS VOORBEELD K
' ADERSTELLN
I G:' HET M
' ODEL VEENENDAALA
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In 2011 is in gemeente Veenendaal een startnotitie Model Veenendaal ontwikkeld. Het is een inhoudelijk model voor de inrichting van
het sociale domein in Veenendaal. De gewenste inrichting van het sociale domein is beschreven op twee niveaus. Allereerst de
uitgangspunten volgens welke Veenendaal ondersteuning aan inwoners wil bieden. Waaronder bijvoorbeeld: 'We bieden ondersteuning
aan inwoners waar nodig: licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet. We zijn scherp aan de poort.'
Vervolgens zijn.de verschillende vormen van ondersteuning beschreven die vooreen inwoner met ondersteuningsvraag beschikbaar
zijn en hoe deze voor hem/haar toegankelijk zijn (zie p. 26).
;

De startnotie met het model is na vaststelling door het college voorgelegd aan verschillende betrokkenen in Veenendaal, zoals
aanbieders van ondersteuning, de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, het Wmo-forum, cliëntenraad Werk & Inkomen,
bewonerscommissies en de diversiteitsraad. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het Model Veenendaal dat in december 2012 is
vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad van Veenendaal heeft daarmee aan de voorkant de inhoudelijke ikoers bepaald,
waarbinnen de decentralisaties vorm dienen te worden gegeven.
,
Het model Veenendaal is vervolgens nader uitgewerkt in vijf projecten, waaronder project transitie jeugdzorg, project Wet werken naar
vermogen (thans Participatiewet) en project transitie begeleiding van AWBZ naar Wmo. Per project is vervolgens benoemd welke
aspecten uit het model Veenendaal in de praktijk dienen te worden gebracht, om zodoende ook de aansluiting met het model
Veenendaal en de samenhang tussen de decentralisaties te borgen. In Veenendaal is hiermee eerst de koers bepaald, waarna
uitwerking in projecten heeft plaatsgevonden.

VEENENDAALALS VOORBEELD 'KADERSTELLING': DE CIRKEL VAN ONDERSTEUNING
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INFORMATIEVOORZIENING IN SPAGAAT TUSSEN BETROKKENHEID EN ONZEKERHEID
Het is belangrijk dat gemeenteraadsleden algemene kennis opdoen over de decentralisaties op het sociale domein. Op het VNG-congres (juni
2013) benadrukte de minister dat het gewicht van de lokale democratie toe neemt. Het grootste deel van de gemeentelijke begroting betreft in de
toekomst het sociale domein.' Werk aan de winkel voor de, lokale politieke partijen: Zij moeten met programma's komen die aangeven dat er verschil
is, zodat de kiezer ook iets te kiezen heeft. De gemeenteraad is straks het eerste aanspreekpunt voor een ontevreden burger, niet het rijk.'
i

Wat houden de decentralisaties precies in en wat betekent dit voor onze burgers? Dit is een vraag ten aanzien waarvan menig gemeenteraadslid
(nog) in.het duister tast. De gevolgen van de decentralisaties zijn te complex om te overzien, niet alleen vanwege het unieke karakter, maar ook
omdat deze drie processen in samenhang met elkaar dienen te worden opgepakt en uitgevoerd. Het is een zeer groot dossier.
i

.

In de zeven gemeenten is onderzocht op welke momenteh en in welke vorm door het college aan de gemeenteraad informatie wordt verstrekt en
hoe de verstrekte informatie door de gemeenteraad wordti beoordeeld. Het beeld dat naar voren is gekomen komt tussen de onderzochte
gemeenten grotendeels overeen. Gemeenteraden worderp frequent en in verschillende vormen over de inhoud en voortgang van de decentralisaties
op het sociale domein geïnformeerd. Er worden lokale enjregionale informatiebijeenkomsten georganiseerd, er worden Benen Op Tafel (BOT)overleggen belegd, raadinformatiebrieven, etc. Anderzijds wordt er ook wel terughoudendheid ervaren in het presenteren van informatie aan de
gemeenteraad. Dit heeft veelal te maken dat het college éérst duidelijkheid wil verkrijgen en oplossingen wil bedenken, voordat presentatie aan de
gemeenteraad plaatsvindt.
'<
Algemene informatie over de decentralisaties is er afdoende, maar het is belangrijk dat de informatie ook is toegesneden op gemeenteraden.
Kennis voor deskundigheidsbevordering is belangrijk, maar het gaat ook om het bieden van inzicht hoe, wanneer en ten aanzien van welke thema's
de gemeenteraad politiek kan sturen in het sociale domein.

BUREN ALS VOORBEELD 'INFORMATIEVOORZIENING; TIJDLIJN GEEFT COMPACT OVERZICHT (1 VAN 2)
In de gemeente Buren heeft het college het idee opgevat om een digitale tijdslijn te ontwikkelen voor gemeenteraden om de informatie over de
decentralisaties te presenteren. Het idee is (nog) niet nader uitgewerkt, maar wij stellen ons een tijdlijn voor waarop de informatie pp een
compacte en overzichtelijke wijze digitaal in de tijd wordt gepresenteerd. Ter illustratie hebben wij hieronder de informatie met betrekking tot
samenwerking gepresenteerd. Het hieronder gepresenteerde voorbeeld is fictief. In de vormgeving kan eventueel nog onderscheid worden
gemaakt naar de afzonderlijke decentralisaties door gebruikmaking van verschillende kleuren, zie het gepresenteerde voorbeeld op pagina 30.

2011

2012

Op de tijdlijn wordt weergegeven welke informatie
in de toekomst beschikbaar komt en ten aanzien
van welke thema's de gemeenteraad in positie
wordt gesteld om zijii zienswijze kenbaar te
"maken dan wèl'een nchtmggéyendëkeüze'te' i
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Per item wordt de informatie in het
kort.getypëerd. Daarnaast is de
mogelijkheid ingebouwd om door te .
klikken naar in dit geval de volledige
brief, maar ook de daarmee
samenhangende documenten, zoals
het raadsbesluit congruent
samenwerkingsverband.

Kamerbrief aanpak decentralisaties
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Wat wordt lokaal eh \
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Startnotitie decentralisatie jeugdzorg
.•Gemeenteraad'geeft opdracht/
projectorganisatie^ in tejichten
Éentproiectplanop'.teistellên,;;'*;

Kamerbrief aanpak decentralisaties

Raadsbesluit congruent samenwerkingsverband

Advies over samenwerking

OJitvóermgskracht
' - ;
gèméenten^ersterken
t" d~oór*'midde|."van.,twèe'|
« sporen
- ' samenwerkmi]

' De Raad besluit met
, i acht gemeenten inde
J
y regio Alkmaar eer
iiicongruent
<
' samenwerkingsverband f
te vormen i

' Wat wórdt JókaaJ en
regionaal; belëgd?:
Adviester:-:;
besluitvorming
gèmeènteraad
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Startnotitie decentralisatie AWBZ
"Gemeenteraad geeft opbracht
sprojèctófgamsajie in te richten,
Sën'prqectplarVopite steilèn;-'

Raadsbesluit kadernota sociaal domein

Participatiewet
:Gëméèntëraadfgéeft'öpd£acht ?i
"projectorganisatie in te riohtên
Len pröjèctplan op te s t e l l e n e r
s
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• Sterke civil society door
sociale stijging en ^
^^
^„sociale binding ^ ' •
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Raadsbesluit kadernota Werk Vermogen
IKadërstèllinMetjBètrekkjnggSl

Bjjjjjjnfi^Bf^^^mBHM
§^SterknemSS.CTia^ring^S
^Blïnancil^^^^^^^^^^i

1?
Beslisnota gezamenlijke regionale dienst
Bëslisnpta'gézan^ënlijkè
régiqrialëdiënsMer: '•:'
bésiüitvórming:naar: •
gemèeptèraacl:
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KANTELINGSSPEL HEERHUGOWAARD, STAGES/WERKBEZOEK IN HOORN, FRANEKERADEEL EN VEENENDAAL
Ook in andere gemeenten zijn we voorbeelden van initiatieven tegengekomen waarmee wordt beoogd om de deskundigheid van i
gemeenteraadsleden ten aanzien van de decentralisaties op het sociale domein te bevorderen en hun inzicht te-bieden in de taken op het sociale
domein waarvoor gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor worden. De verschillende initiatieven worden in het kort gepresenteerd.
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een aantal A^/BZ enjjeugdzorg instellingen
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j douchebak^Hij meldt'zijn probleem bij de gemeente Het liefst ziét hij ee
laanpïssingJahdetfdkai
* U bent de consulent die hetlgesprek'aangaat met de heefyanseh Wat neemt u?"
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Fianekeradeel'onderdeelivantuitmaakttiwordbeen
l^ogrammaiopgesteldiVooHgerneenteraadsleden,
doorjeen aantal aanbieders^yan hulp- er
ondersteunihglzodat ZIJ kennis kunnen maken met
deiwerkzaamhedensvamdelbetreffendefaanbieders
Dit betreft concreet een bustocht waarbij
'ethoudersflbetrokkenfambtenarenientraadsledenl

werden in de Wmo^én van de bakens van ae.kantelmg'is'burgers versl 'am
j in hurreigenikracht^Dit is\echter éen uitga*ngspunt,wat iade toekomst vcor het
^ brede sociale dorriein zal-gelden Maar wat betekent dit dan in de praktijl
- aan.de begrippen als kanteling enjeigen kracht' meer invulling fe gever
fgen^enteraadsledensisïinjHeerhugowaardieenikantelingsspeli'gespeeld?
een BOT-overleg is aan de hand van casuïstiek gediscussieerd over wal dr-zi
mermembetekenemvooGdespraktij
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In Hoorn en Veenendaal
|wörde||rajèctlq^^^S
|sp|5rtgeiijke|agdj|^^»

p^itie|rd^^f^gSS|

ir^eëjo'o^staci^blj^j^W
pilot (Hoornj en het

|afiegg|S^'Q^^g||j^H
aanbieders voor hulp en
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VARIANTEN EN SCENARIO'S IN RAADSVOORSTELLEN DRAGEN BIJ AAN KEUZEMOGELIJKHEID RAAD
,

,,

i

De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Goede gemeenteraadsvoorstellen bevorderen de uitvoering
van deze taken. Met een goed raadsbesluit is de gemeenteraad in staat zijn verwachtingen en eisen over het te voeren beleid
ondubbelzinnig mee te geven aan het college en het ambtelijk apparaat.
i
Het is wenselijk dat de gemeenteraad een raadsvoorstel aangereikt krijgt waarin beleidsalternatieven (varianten) zijn
uitgewerkt. Dit draagt bij aan de democratische legitimiteit van besluiten, verhoogt de inhoudelijke discussie in de
gemeenteraad en zorgt ervoor dat gemeenteraadsleden beter in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken. In het geval
geen varianten,worden voorgelegd, is het voor een gemeenteraad immers niet eenvoudig om te beoordelen of de
voorgesorteerde variant ook de beste is. In de zeven gemeenten is onderzocht in hoeverre tot op heden varianten en
scenario's met betrekking tot de decentralisaties op het sociale domein zijn gepresenteerd in raadsvoorstellen. \
Zoals uit de tabel op pagina 34 zal blijken heeft dit met betrekking tót de decentralisaties op het sociale domein nog niet
veelvuldig plaatsgevonden. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Gemeenten zijn nog niet zo ver in het
voorbereidingsproces dat er varianten en scenario's gepresenteerd kunnen worden. In een aantal gemeenten is het
presenteren van beleidsalternatieven aan de gemeenteraad wel uitdrukkelijk in vooruitzicht gesteld, zie pagina 35. In de
praktijk wordt echter ervaren dat tijdsdruk (nadere deadlines van decentralisaties) en samenwerking met andere gemeenten,
factoren zijn die het bieden van beleidsalternatieven in de weg (kunnen) staan.
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WERKEN MET VARIANTEN EN SCENARIO'S IN RAADSVOORSTELLEN BEPERKT TOEGEPAST

Gemeente
A.in de uomoontpradd
is (jeviaiqd eon
IK htmgqevende keuze
botiekkinq Int de
tOPkomstigp orgnnralie
beqclcidmqstiak v<in
de gemeente Hit itoe
v CM den vier vdnanien
cwngpdidqen
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Voorgelegde varianten
en/of see iario's

Albrandswaard
De Bilt

Notitie Sfrafey/sc he visie op samenv eikmq (20
december 2012)

Buren

Startnotitie Bcgcloiüinq binnen de Wmo (26 juni 2012)

Franekeradeel
Heerhugowaard
Hoorn
Veenendaal

Startnotitie Werk Vormoyen' (5 aptil 2012)

In het raad-voorstel rmt
betrekking tot de Notitie^
strategische
Srimr n wer king vvoi len
twee bek'no
illernitieven \ oiden
gebod

in de startnotitie Werk *
Voimogen' zijn (wee
* varianten (afbouw óf
^'dóórontwikkeling' van,
^ Empatec.^SWjbédnjf))
uiteengezet waarvóór
leven':
onclerscheu
sremno s /
uitgew s
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ER WORDT OP VERSCHILLENDE PLAATSEN WEL INHOUD GEGEVEN AAN VARIANTEN EN SCENARIO'S
Albrandswaard
Door de geïnterviewde
gemeenteraadsleden in gemeente
Albrandswaard wordt ervaren dat
ambtenaren over het algemeen in hun
beleidsstukken naar een doel
toeschrijven zonder daarbij
verschillende varianten en scenario's
uit te werken. Op dit moment wordt de
indeling van gemeenteraadsvoorstellen
gewijzigd, zodanig dat het college door
de nieuwe indeling meer geneigd wordt
om ook aandacht te besteden aan
eventuele beleidsalternatieven.

Hoorn
In gemeente Hoorn wordt eind 2013
een advies voor regionale
samenwerking aan de gemeenteraad
voorgelegd en een koersbesluit over
het functionele zorgmodel (toegang en
vraagverheldering), met scenario's.

Franekeradeel
De stuurgroep decentralisatie AWBZ is
voornemens om een integrale
keuzenota op te stellen, welke in het
najaar 2013 aan elke gemeenteraad in
de regio Noordwest Friesland zal
worden voorgelegd. In dë nota zullen
de door de gemeenteraacl te maken .
keuzes rondom de decentralisatie
AWBZ worden aangeboden," onder
meer ten aanzien van dejorganisatie
van.de toegang (indicatiestelling en
toewijzing), vangnetregeling en
principe van wederkerigheid.
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De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld ten aanzien van de voorbereiding op de
decentialisaties

3B

II

"De kaderstelling omvat tenminste -.een'. inhoudelnk -component (inhoudeliike
doelstelling/gewenst ï maatschappelijk effect) een procedureel component Jwiu
waarop! beleids-Jen besluitvorming moet plaatsvinden^ en,, een financieel component
^.(financiële eWpersonele middelen^oor.uitwerkmg^belêid)•"
> -

-

*

^Ens^een bestuurlijke en ambte'lijkê piojectorgamsatie voorde decentralisaties* '
gipfSpiliilIlil

tgEnnsieemheldenemcpncreetiprojectplan (inclusief doelen resultaten en planning) voor
mdeidecentralisatiesiopgesteld:«c.iShnr«°
"'
. . .
• t
jB|ip|Jlf||«M
hErm/ordempènodièkm/oortgangsrappohages opgesteld waaruit de stand van zaken
^eventuelemsicoistembeheersmaatregelen^blijken
jffflllïlïpÉÏÏ^
sHerfmcollegeMenudeMgemeenteraadshebben met elkaar afspraken-vastgelegd over '
""frequêntieL ën-\vorm. van-'de "informatievoorziening vanuit het college „ aan' de.
itgemeenferaadaa
De gemeenteraad neemt een kritische houding'aan ten aanzien van de door het
college vefstiektelnformatie'
*
"
*
j
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Dooi het college zijn aan'de gemeentel aad'verschillende varianten eh/of scenaiio s
voorgelegd op basis waarvan de. gemeenteraad is qevraaqd.om keuzes te maken
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AANBEVELING 1: GEMEENTERAAD KAN ZELF MEER IN POSITIE KOMEN EN WORDEN GEBRACHT

SeinstravandeLaar beveelt gemeenteraden aan een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van
hun kaderstellende rol. De griffier kan een belangrijk rol vervullen bij het in stelling brengen van de
gemeenteraad door een sense of urgency te ontwikkelen door agendering en voldoende ,
informatieoverdracht te laten plaatsvinden. Het organiseren van een werkgroep, waarin een
afvaardiging van de gemeenteraad, wethouders en ambtenaren zitting hebben, om tot concrete
kaderstelling te komen, kan hierbij behulpzaam zijn.
•
i
:

Hoewel de juridische, bestuurlijke en financiële kaders nog niet duidelijk zijn is het belangrijk dat;
gemeenteraden de beleidsruimte die thans bestaat benut om aan de voorkant zijn wensen kenbaar te maken
en daarmee richting te geven voor de wijze waarop de gemeente het sociale domein inricht.

—

AANBEVELING 2: ACTIEVE INFORMATIEVOORZIENING EN BETROKKENHEID RADEN VERGROTEN
SeinstravandeLaar beveelt gemeenteraden aan het college te verzoeken de gemeenteraad behulpzaam
te zijn bij het bevorderen van hun deskundigheid en de inhoud tastbaar te maken. In aanvulling op de
geëigende wegen, zoals raadsinformatiebrieven en raadsinformatiebijeenkomsten, kan het organiseren
van werkbezoeken aan- en meeloop stages bij aanbieders van hulp- en ondersteuning behulpzaam
zijn. Ook het gebruik van moderne communicatietechnologie kan worden ingezet om de informatie op
een compacte en toegankelijke manier te presenteren, zoals een digitale tijdlijn, waarbij
gemeenteraadsleden tevens inzicht hebben in wanneer zij 'aan zet' zijn.
De decentralisaties op het sociale domein zijn omvangrijk en complex van aard. Bovendien treden regelmatig
veranderingen Op. Goede informatievoorziening is. van cruciaal belang voor de mate waarin de gemeenteraad
zijn kaderstellende en controlerende rol kan waarmaken. Het is belangrijk dat het college de deskundigheid
van gemeenteraadsleden bevordert, maar ook dat inzicht wordt geboden in de thema's ten aanzien waarvan
de gemeenteraad kan sturen.
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AANBEVELING 3: D E SAMENHANG TUSSEN DE DRIE DECENTRALISATIES BEVORDEREN EN BEWAKEN
.

i

i

i

SeinstravandeLaar beveelt gemeenteraden aan de mate waarin de decentralisaties in samenhang
worden opgepakt goed te bewaken. Een goede afstemming tussen de verschillende bestuurlijk- en
ambtelijk opdrachtgevers is belangrijk. Een extra waarborg kan hierbij worden ingebouwd door het
vaststellen van een brede visie op het sociale domein dat kaderstellend is voor alle drie de
decentralisaties en door een overkoepelend programmaplan waarin de decentralisatie overstijgende
vraagstukken zijn belegd.
i

Het borgen van de samenhang tussen decentralisaties is van belang om de zorg en ondersteuning voor
burgers goed te organiseren, zonder dat zij hinder ondervinden van verschillende gemeentelijke loketten en
protocollen. Daarnaast is samenhang ook van belang om de organisatie van zorg en ondersteuning financieel
te beheersen.

Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening?
SeinstravandeLaar B.V.
Organisatieadviseurs voor de publieke sector
Postbus 450, 4100 AL Culemborg
www.seinstravandelaar.nl
@Seinstra_vdLaar

drs. J.M. (Stan) van de Laar, partner
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 - 303 72 997
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