
Pagina 1 van 5 Versiel 

GEMEENTE LEIDERDORP 
Collegevergadering van: 25 februari 2014 

l \ Paraaf 

Agendanummer -̂A Portefeuille : ME / KW 14/ \ 

Postregistratienummer : 2014i00257 Adviserende afdeling : Beleid en CZ 

Datum advies : 10 februari 2014 Auteur advies : Pamela Pols ^ P 
ONDERWERP 3D bijdrage Holland Rijnland projectbudget 2014 

BESLISPUNTEN 1. Kennis te nemen van de brief van Holland Rijnland over projectbudget 3D 
2014 (zie bijlage 1). 

2. Kennis te nemen van het "project 3D Holland Rijnland Werkplan 2014" 
(bijlage 2). 

3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de Leiderdorpse bijdrage 
van € 40.437 in 2014 ten behoeve van de projectorganisatie 3D Holland 
Rijnland. 

4. Akkoord te gaan met bijgevoegde schriftelijke reactie aan Holland Rijnland 
(bijlage 3). 

Samenvatting Ter voorbereiding op de drie decentralisaties in het sociaal domein is per 2012 een 
regionale projectorganisatie ingericht op Holland Rijnland niveau. Om in 2014 de 
regionale projectorganisatie te continueren wordt het college verzocht een 
projectbudget van € 40.437 beschikbaar te stellen. Op 5 maart wordt vervolgens 
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Betreft Programma 1 en 2 (m.i.v. begroting 2004) 
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BESLISPUNTEN 

1. Kennis te nemen van de brief van Holland Rijnland over projectbudget 3D 2014 
(zie bijlage 1). 

2. Kennis te nemen van het "project 3D Holland Rijnland Werkplan 2014" (bijlage 2). 
3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de Leiderdorpse bijdrage van 

€ 40.437 in 2014 ten behoeve van de projectorganisatie 3D Holland Rijnland. 
4. Akkoord te gaan met bijgevoegde schriftelijke reactie aan Holland Rijnland (bijlage 3). 

Inleiding 
De voorbereiding op de drie decentralisaties in het sociaal domein vindt voor een deel 
plaats op regionaal niveau (lees Holland Rijnland). De voorbereidingen komen met de 
ingangsdatum van 2015 in zicht in 2014 in een stroomversnelling. Waar de afgelopen 
periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door 
uitwerking van handreikingen en scenario's ten behoeve van de gemeenten ("richten"), 
komt in 2014 het accent te liggen op "inrichten", implementatie en (voorbereiding van de) 
uitvoering. Inmiddels is een werkplan 3D voor 2014 beschikbaar (zie bijlage 2). Om de 
werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het AB van 5 maart gevraagd om een 
begrotingswijziging vast te stellen voor een bedrag van € 752.388,- ten behoeve van 
het 3D project. De colleges worden verzocht het projectbudget beschikbaar te stellen. 

Voorgeschiedenis 
In het AB van 28 maart 2012 is ermee ingestemd om ingevolge artikel 4 lid 4 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland de projectorganisatie 3D te faciliteren. 
Deze regionale projectorganisatie ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op de 
drie decentralisaties op het gebied van werk, Wmo en jeugd. 

In het PHO SA van 4 december 2013 en het AB van 18 december 2013 is ingestemd 
met een begrotingswijziging 3D voor de hoogte van € 557.340. Daarbij is gevraagd om 
nadere onderbouwing die nu met het werkplan 3D 2014 beschikbaar is. Dit werkplan 
leidt tot een hogere kostenraming, waarvoor met de hogere invoeringsmiddelen voor de 
decentralisatie jeugd aanvullende dekking mogelijk is. 
Het benodigde bedrag van € 752.388 wordt nu als totale last opgevoerd, maar bij de 
baten wordt een bedrag van € 206.664 in mindering gebracht, omdat dit deel in 2013 
betaald is. Daarmee komt het bedrag betaalbaar te stellen in 2014 uit op € 545.724. Zie 
het schema op de volgende pagina (en bijlage 2). 

In het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 5 februari 2014 is het 3D 
werkplan 2014 besproken en akkoord bevonden. 

Op 5 maart 2014 zal het voorstel in het Algemeen Bestuur Holland Rijnland voorliggen. 

Financien 
In 2012 en 2013 is bij het opstellen van de regionale 3D begroting de systematiek 
gehanteerd dat 23 ,1% van de lokale invoeringsmiddelen beschikbaar worden gesteld 
voor de regionale voorbereidende activiteiten. Voor Leiderdorp betekent dit voor 2014 
een bedrag van € 29.415. Echter, de geraamde kosten in 2014 zijn hoger dan deze 
bijdrage. Oorzaak van de kostenstijging is met name de gewenste deelname door de 
JGGZ en de LVB-zorg (zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking) aan de 
proeftuinen jeugd-en gezinsteams. Deze kosten kunnen deels binnen provinciale 
subsidie worden gedekt, en deels vanuit de niet bestede middelen uit 2013 (voor 
Leiderdorp een bedrag van € 11.022). De totale projectbijdrage 2014 voor Leiderdorp 
komt daarmee op € 40.437. (€ 29.415 +€ 11.022). Zie schema. 
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Alphen ad Rijn 242.106 223.579 465.684 107.573 40.331 147.903 

Hillegom 56.254 52.001 108.255 25.007 9.373 34.380 
Kaag en 
Braassem 64.734 59.780 124.514 28.763 10.784 39.546 

Katwijk 124.729 116.868 241.597 55.809 20.833 76.642 

Leiden 217.267 152.572 369.839 85.433 34.608 120.041 
Leiderdorp 66 .142 61.196 127.339 29.415 11.022 40 .437 
Lisse 59.660 54.578 114.238 26.389 9.921 36.310 
Nieuwkoop 66.790 61.353 128.143 29.601 11.115 40.716 

Noordwijk 64.200 55.758 119.958 27.710 10.578 38.289 

Noordwijkerhout 47.942 46.059 94.001 21.714 8.045 29.759 

Oegstgeest 59.806 57.753 117.559 27.156 10.046 37.202 

Teylingen 81.394 76.841 158.236 36.552 13.614 50.167 

Voorschoten 61.621 59.693 121.315 28.024 10.357 38.381 

Zoeterwoude 35.586 36.179 71.764 16.578 6.037 22.615 

totaal 1.248.230 1.114.211 2.362.441 545.724 206.664 752.388 

2 Beoogd effect 
Het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage voor het 3D projectbudget 2014 
Holland Rijnland ter voorbereiding op de implementatie van de drie decentralisaties in 
het sociaal domein. 

3 Argumenten 
3.1 Hiermee kan de regionale projectorganisatie 3D en daarmee samenhangende 
voorbereidingen op Holland Rijnland niveau worden gecontinueerd. 

3.2 De regionale samenwerking in het 3D project levert lokale meerwaarde op. 
Door het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit, het realiseren van schaalvoordelen 
(o.a. organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een 
individuele gemeente niet haalbaar zijn) en het verlagen van de kosten. 

3.3. De bijdrage blijft binnen de afgesproken norm van 23,1% 
Tot nu toe is steeds 23 ,1% van de lokale invoeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor 
de regionale voorbereidingen op de decentralisaties. In 2014 is dit nog steeds 23 ,1% 
aangevuld met de niet-bestede middelen uit 2013 die worden meegenomen naar 2014. 

3.4 niet bestede middelen vloeien terug richting gemeenten 
Indien er projectgelden eind 2014 over zijn, vloeien deze terug richting gemeenten. 

3.5 Financiële dekking is aanwezig 
Het totale budget voor de 3D transities binnen Leiderdorp is € 108.529 (stand per 1 
januari 2014). Met de lasten die nu voorzien zijn voor 2014 zou het budget met € 9.000 
overschreden worden. In maart wordt een collegevoorstel met raadsvoorstel voorbereid 
voor een aanvraag voor extra geld voor de voorbereiding en start invoering 3D transities 
Het tekort wat in 2014 zou ontstaan wordt hierin meegenomen. 



4.1 Holland Rijnland heeft het college verzocht het projectbudget beschikbaar te stellen. 
Ter voorbereiding op het AB van 5 maart kunnen wij Holland Rijnland op de hoogte 
stellen van uw besluit. 

Argumenten vanuit bedrijfsvoering en andere clusters 
Financiën: Het totaal van € 40.437 is opgebouwd uit de bijdrage voor 2014 € 29.415 en 
het restant van de bijdrage van 2013 € 11.022. Dit laatste bedrag wordt wederom 
ingezet voor de voortzetting van de voorbereiding van de 3D transities en is geen 
voordeel op een taak zoals bedoelt in het coalitieakkoord waarin afgesproken is dat alle 
voordelen terug vloeien naar de algemene middelen. Financiën is derhalve akkoord met 
deze bijdrage. 
De bijdrage voor 2014 van € 29.415 zorgt samen met de lasten die nu voorzien zijn voor 
de voorbereiding 3D transities voor een tekort van € 9.000 op de door de raad 
beschikbaar gestelde middelen. In maart wordt een collegevoorstel met raadsvoorstel 
voorbereid met een aanvraag voor extra gelden voor de 3D transities. Hierin zal dit 
tekort worden verwerkt. Mocht het college of raad niet akkoord zijn zal er op de op dit 
moment voorziene lasten bezuinigd moeten worden. 

Gezien bovenstaande argumentatie vanuit Financien in lijn is met eerdere argumentatie 
(zie argument 3.5) wordt bovenstaande onderschreven vanuit de 3D projectorganisatie 
(afdelingen Beleid en CZ). 

4 Kanttekeningen 
3.1 In 2014 worden ook voorbereidingen getroffen rondom de gezamenlijke inkoop van 
zorg voor 2015. Dit is niet begroot. 
Zoals gezegd is 23 ,1% van de invoeringsmiddelen bestemd voor de gezamenlijke 
regionale voorbereiding op de decentralisaties. Het advies van de regionale bestuurlijke 
stuurgroep 3D's om wanneer daadwerkelijk uitvoering moet worden gegeven aan 
onderdelen van de decentralisaties, zoals door inkoop van jeugdhulp, hiervoor geput zou 
moeten worden uit de resterende 76% van de invoeringsmiddelen van het betreffende 
domein. Hiervoor wordt dan een nader voorstel ingediend. 

Kanttekeningen vanuit bedrijfsvoering en andere clusters 
Financiën: geen kanttekeningen. 

5 Uitvoering 
Holland Rijnland wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit. 
De conceptbrief is als bijlage 3 opgenomen. 

Bijlagen: 

1. 2014.00445 Brief Holland Rijnland betreffende projectbudget 3D 2014 
2. 2014i00245 Project 3D Holland Rijnland Werkplan 2014 
3. 2014U00511 Conceptbrief reactie aan Holland Rijnland 


