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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
122916 

Raadsvoorstel: 
124061 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
Onderwerp 
Bundeling transitiegelden AWBZ en Jeugdzorg BAR-gemeenten. 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De transitiegelden voor de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg van de 3 BAR-
gemeenten per 1 januari 2013 te bundelen en te laten beheren vanuit de gemeente 
Ridderkerk door de clustermanager Sociaal van de BAR-samenwerking. De budgetten zullen 
wel gescheiden blijven per decentralisatie (Jeugdzorg en AWBZ). 

2. Twee reserves door de gemeente Ridderkerk te laten vormen om eventuele overschotten van 
deze transitiegelden na afloop van ieder boekjaar zo beschikbaar te houden voor deze 
decentralisaties. Beide reserves hebben een looptijd tot 1 januari 2016. Aan het einde van de 
looptijd worden  eventuele overgebleven middelen naar rato van het ingebrachte bedrag over 
de 3 gemeenten verdeeld en teruggestort. 

 

INLEIDING 
Ten behoeve van de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg worden vanuit het rijk sinds 2012 
transitiegelden ter beschikking gesteld. Ook in de komende jaren zullen deze transitiegelden naar 
verwachting beschikbaar komen,. 
Op dit moment ontvangt iedere BAR-gemeente afzonderlijk deze transitiebudgetten. Uitgaven worden 
echter gezamenlijk gedaan binnen de projecten van het cluster Sociaal. In de praktijk betekent dat alle 
facturen die voor deze uitgaven binnenkomen administratief naar de andere 2 gemeenten worden 
doorberekend volgens de verdeelsleutel 2:1:2. Dit levert voor iedere gemeente extra administratieve 
werkzaamheden op. 
 
BEOOGD EFFECT 
In de afgelopen periode zijn er door de afzonderlijke gemeenten ook eigen kosten vanuit dit budget 
betaald. Hier waren in BAR-verband nog geen afspraken over gemaakt. 
Het doel van dit voorstel is om de beschikbare transitiegelden dan ook uitsluitend in te zetten voor de 
gezamenlijke projectkosten. Hierbij moet gedacht worden aan de inhuur van externe deskundigheid, 
de organisatie van bijeenkomsten, trainingen, etc. 
Gezamenlijke inzet van middelen hoeft echter niet altijd te betekenen dat het budget ook direct wordt 
ingezet in alledrie de gemeenten. Het kan ook betekenen dat het wordt ingezet voor experimenten of 
pilots binnen één van de drie gemeenten waarbij de uitkomst en inzichten worden benut voor de 3 
BAR-gemeenten. 
 
AANPAK/UITVOERING 
De transitiegelden zullen door de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht worden overgemaakt 
naar de gemeente Ridderkerk. Vanuit deze gemeente zullen de gebundelde transitiegelden voor de 3 
gemeenten worden beheerd door de clustermanager Sociaal. 

· De projectbegroting van beide projecten zullen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het BAR-portefeuillehoudersoverleg van het cluster Sociaal. De projectbegrotingen vormen 
hierbij de uitwerking van de bestedingsplannen van achterliggende reserves. 

· Over de uitputting van het budget zal 1 x per kwartaal worden gerapporteerd aan het BAR-
portefeuillehoudersoverleg van het cluster Sociaal. 



 

2/2 

· Van de reguliere planning en controlcyclus zal naar de raden worden gerapporteerd over de 
uitputting van deze budgetten. 
 

FINANCIËN 
 
Transitiebudget Jeugdzorg 
 
Budget uitvoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 
                                              2013 
Barendrecht                            €   48.296,00 
Albrandswaard                        €   29.815,00 
Ridderkerk                              €   37.498,00 
Totaal BAR                            € 115.609,00 
 
In de septembercirculaire gemeentefonds 2012 is met betrekking tot dit budget opgenomen dat voor 
2013 vooralsnog 50% van het eerder verwachtte budget beschikbaar wordt gesteld. De verdeling van 
het resterende bedrag wordt bij de meicirculaire beschikbaar gesteld. Hierover vindt begin 2013 eerst 
bestuurlijk overleg plaats. In dit overzicht gaan we uit van de helft van het eerder geraamde bedrag. 
Een en ader is inmiddels in de gemeentelijke begrotingen aangepast.  
 
Transitiebudget AWBZ 
 
Budget uitvoeringskosten decentralisatie AWBZ 
                                             2013 
Barendrecht                           €   89.000,00 
Albrandswaard                       €   59.452,00 
Ridderkerk                             €   83.300,00 
Totaal BAR                           € 231.752,00 
 
Voor de jaren 2013 en verder is het nog onzeker hoe de definitieve toekenning van de 
transitiebudgetten over de jaren zullen plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de besluitvorming 
door het nieuwe kabinet over deze decentralisatie. Mocht de invoeringsdatum nog een jaar 
opschuiven dan zal ook de toekenning van het transitiebudget opschuiven. Het project wordt 
ondertussen wel voortgezet. Er zijn inmiddels voor 2013 verplichtingen aangegaan. Het is daarom 
belangrijk ook over de jaargrenzen heen eventuele overschotten op het budget 2012 beschikbaar te 
houden voor dit project in 2013. 
 
 
Poortugaal, 15 januari 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De loco burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

Hans Cats             Drs. B.G. Euser, mba 
 


