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Aan de leden van de raad
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bijlage : 1
betreft 1 Stand van zaken 3D's juli 2014

Geachte leden van de raad,

Met enige regelmaat informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties
in het sociaal domein. Wij nemen u mee via presentatieavonden, informatiebijeenkomsten,
beleidsvoorstellen, financiële rapportages en brieven. De invoeringsdatum van 1 januari 2015
komt steeds dichterbij en de voorbereidingen volgen elkaar in rap tempo op. Graag
informeren wij u in deze brief over de stand van zaken op lokaal, (sub)regionaal en landelijk
niveau. Wij geven inzicht in het proces, de planning en de financiën.
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De Wmo wet is op 8 juli in de Eerste Kamer vastgesteld.

Regionaal wordt nog gewerkt aan een uitgewerkt plan voor de aanvullende verzekering voor
de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wordt na de zomer verwacht.

Na het vaststellen van de Notitie Invoering Wmo 2015 is de beleidsfase van de decentralisatie
Wmo grotendeels afgerond en gaan we over naar de implementatiefase. U krijgt voor 1
november de verordening maatschappelijke ondersteuning nog ter besluitvorming voorgelegd.
Naast de nadere uitwerking van nog enkele onderdelen zal gestart worden met het inrichten
van de administratieve processen, het bedrijfsplan voor het voormalig Wmo loket, het
contracteren van de aanbieders, de communicatie met de nieuwe (AWBZ) en bestaande
cliënten, het inrichten kwaliteitsbeleid e.d. Vanaf 1 september gaat ook het sociaal
gebiedsgebonden team in Leiderdorp van start. Zij gaan zich tot 1 januari voorbereiden op
hun nieuwe taken.

Op ditmoment zijn we zowel lokaal als regionaal bezig met het uitwerken van de volgende
thema's: opdrachtgeverschap (inhoudelijk, technisch en financieel), jeugd- en gezinsteams,
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afspraken met de huisartsen, PGB, verordening jeugdhulp, het gedwongen kader (o.a.
jeugdzorg plus, vorming AMHK, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het maken van
afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming) en cliënt en kwaliteit.

Tijdens de behandeling van opdrachtgeverschap jeugd in de raad van 16 juni jl. heeft het
college de moties van het CDA en de PvdA overgenomen. De strekking van beide moties is
dat het college de raad informeert over de uitvoering van het technisch opdrachtgeverschap
en dat bij de opdracht rekening wordt gehouden met de hervorming en de transitie van het
sociaal domein.

Het geven van invulling aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de jeugdzorg per
1 januari 2015 vraagt om het goed beleggen van het opdrachtgeverschap. Dit is enerzijds het
inhoudelijk opdrachtgeverschap, oftewel de inhoudelijke transformatie in de jeugdhulp in
relatie tot kwaliteitsverbetering en kostendaling. Het inhoudelijk opdrachtgeverschap zal
worden uitgevoerd door Holland Rijnland. De invulling van de functies voor het inhoudelijk
opdrachtgeverschap kan deels via bestaande medewerkers van Holland Rijnland en via
detachering van medewerkers van gemeenten/provincie etc. Anderzijds gaat het om
technisch opdrachtgeverschap, waarbij te denken valt aan de advisering rondom
contractering, de financieel-administratieve afhandeling, de verantwoording en de sturing
daarop. Dit technisch opdrachtgeverschap zal in een beheerorganisatie vormgegeven moeten
worden.

Op 14 mei jl. heeft het PHO Sociale Agenda akkoord gegeven voor uitwerking van het
beleggen van het technisch opdrachtgeverschap bij Servicepunt71 in samenwerking met
Stichting Rijk. Servicepunt71 bij u allen bekend, is een shared service center op het gebied
van bedrijfsvoering voor de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetenlvoude en Oegstgeest.
Stichting Rijk is de inkooporganisatie van een aantal gemeenten in Noord-Holland en drie
Bollengemeenten van onze regio.

Op 2 juli jl. is in het PHO Sociale Agenda besloten dat de programmamanager van Holland
Rijnland (namens de gemeenten) in gesprek gaat met Servicepunt 71 om tot
overeenstemming te komen over de uitvoering van het technisch opdrachtgeverschap door
het Servicepunt voor de komende 2 jaar.

Hiernaast heeft ons college tijdens de behandeling van opdrachtgeverschap jeugd in de
commissie bestuur en maatschappij op 2 juni jl. aangegeven dat bij voortschrijdend inzicht de
vorm van een dienstverleningsopdracht BTW technisch niet de meest ideale vorm is. Een
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, in de vorm van een dienstverleningsopdracht
door gemeenten, kan 21% kostenverhogend werken, omdat voor gemeenten het inkopen van
zorgdiensten voor zover betrekking hebbend op individuele derden (netzoals bij de Wmo) niet
compensabel is in het (btw-compensatiefonds BCF). Deze vorm zou kunnen betekenen dat,
bovenop de korting van het Rijk die de decentralisatie van de jeugdzorg met zich meebrengt,
er ook nog een risico van 21% (de niet via het BTW compensatiefonds terugvorderbare
betaalde BTW) aan kosten voor de gemeente boven het hoofd hangt.

De landelijke SP fractie heeft hier over op 22 mei vragen gesteld aan de Tweede Kamer.
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Uiteraard wordt er gezocht naar de meest voordelige vorm van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap. Zodra het Rijk helderheid verschaft over de BTW op dit onderdeel
informeren wij u hierover middels een brief.

Ons college heeft de concept verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2015 inmiddels voor
inspraak vrijgegeven. De inspraaktermijn loopt tot 30 juli 2014.

Werk
De Eerste Kamer stemde op 1 juli bij meerderheid in met zowel de Invoeringswet
Participatiewet als de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Anticiperend op de landelijke
besluitvorming hebben wij samen met de gemeenten in de Leidse regio hard gewerkt aan de
verdere inhoudelijke voorbereiding en uitwerking. Het betreft onder andere het beleidsplan
Participatiewet, de achterliggende verordeningen en -in het kader van de maatregelen WWB

- het beleid met betrekking tot de tegenprestatie.

Beleidsplan
Het gezamenlijk opgestelde beleidsplan Participatiewet is vrijwel gereed. ln het voortraject is
gewerkt aan de hand van een viertal scenario's, waarmee het mogelijk was de verschillende
keuzes beter inzichtelijk te maken. Deze scenario's zijn recentelijk door adviesbureau Radar,
in samenwerking met economisch onderzoeks- en adviesbureau APE, doorgerekend. De
doorrekeningen hebben geleid tot een voorkeursscenario. Op 11 juli vindt hierover nog
bestuurlijke afstemming plaats, waarna wij later deze maand het beleidsplan voor inspraak
zullen vaststellen.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is formeel onderdeel van de Wet maatregelen WWB. Niettemin zijn er
duidelijke raakvlakken met het beleid in het kader van de Participatiewet. immers, de
tegenprestatie kan - naast het primaire doel klanten in ruil voor de uitkering iets terug te laten
doen voor de maatschappij (participatie) - als nevendoel het bevorderen van re-integratie
hebben. Tot op heden beschouwden we de invulling van de tegenprestatie als een
afzonderlijk traject, maar bij de verdere uitwerking zijn de invoering Participatiewet en de
tegenprestatie in toenemende mate vervlochten geraakt. De notitie tegenprestatie en de
onderliggende verplichte conceptverordening tegenprestatie zullen wij eveneens later deze
maand vaststellen, waarna de verordening voor inspraak zal worden vrijgegeven.

Verordeningen
Naast bovengenoemde (be|eids)documenten zullen wij deze maand ook de (verplichte) re-
integratieverordening 2015 en de afstemmingsverordening 2015 voor inspraak vaststellen.
Eerstgenoemde vervangt de bestaande re-integratieverordening, laatstgenoemde de huidige
maatregelenverordeningen_ De toeslagenverordening vervalt per 2015 van rechtswege.

Budgetten
Anders dan bij de andere twee transities bood de meicirculaire nog geen inzicht in de
budgetten die in het kader van de Participatiewet naar gemeenten overkomen. inmiddels zijn
wij op 17 juni door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader ge`|`nformeerd
over de hoogte van het voorlopige participatiebudget 2015. Het budget is opgebouwd uit een
bedrag voor Wsw-oud en het participatiebudget voor zowel oude als nieuwe groepen
(voorheen Wsw en Wajong). Een onderverdeling tussen oud en nieuw wordt helaas niet
gemaakt.



Document ter kennisname - 7144

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 5

_4-

2 2e8.o3s.s23 8

2 ie<s;237;21s82.28
62.884.318 E2.885.424 2 288 9

2

0

2

9

8 E 349.5052 8 8 f2401.;i791f„ gz
* = inclusief budget volwasseneneducatie (in 2014: E 65.799), dat per 2015 wordt overgeheveld naar de
centrumgemeente

Voorts bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de middelen die ten behoeve van het
nieuwe instrument loonkostensubsidie aan het lnkomensdeel toegevoegd zullen worden. Dit
is van belang voor de invulling van de garantiebanen, de extra banen die op grond van het
Sociaal Akkoord van 11 april 2013 het komende decennium beschikbaar moeten komen voor
mensen met een arbeidshandicap.

Financien
Op 12 mei heeft u een voorbereidingsbudget voor de implementatie van de drie
decentralisaties in 2014 beschikbaar gesteld. ln de periode januari tot juli is een bedrag van
é 67.135 besteed en zijn voor een bedrag van E 130.382 verplichtingen aangegaan (zie
bijlage 1). ln de meicirculaire1hebben wij voor de 3D's implementatiegelden ontvangen voor
jeugd (G 58.351), werk (6 5.099) en de Wmo (6 82.093). Nog beschikbaar voor de resterende
periode van 2014 en 2015 is E 421.218.
ln bijlage 1 is de totale actuele 3D projectkosten raming opgenomen. Wij concluderen hieruit
dat wij in 2014 geen financiële belemmeringen in de voorbereiding op de implementatie van
de drie decentralisaties ven/vachten. Indien wij voor 2015 eenmalige implementatiekosten
nodig achtten, komen wij medio november met een apart raadsvoorstel. Vooralsnog lijkt dit
niet aan de orde.

informatie naar de Raad
Bij de behandeling van de Notitie Invoering Wmo 2015 heeft u aangegeven dat u op diverse
ondeniverpen geïnformeerd wilt blijven. We zullen dat graag doen door u regelmatig tijdens de
presentatieavonden te informeren over de stand van zaken, resultaten en ervaringen van
bijvoorbeeld het sociaal gebiedsgebonden team, het proces rondom het bestuurlijk
contracteren en kwaliteitsbeleid. Vanzelfsprekend houden wij u eveneens op de hoogte van
de ontwikkelingen ten aanzien van de decentralisaties op het gebied van jeugd en werk. Zo
kunnen wij ons voorstellen dat wij, voorafgaand aan de besluitvorming door uw raad, met u
van gedachten wisselen over en een toelichting geven op het beleidsplan Participatiewet en
de notitie en verordening tegenprestatie. Voor wat betreft jeugd zullen wij u regelmatig op de
hoogte houden over de ontwikkelingen onder andere rondom de proeftuin jeugd- en
gezinsteam, de verordening jeugdhulp, programma jeugdhulp 2015 en het
opdrachtgeverschap.

1 De gevolgen van de meicirculaire wat betreft de drie decentralisaties en het sociaal deelfonds zijn doorgerekend voor
Leiderdorp. Het effect hiervan op de begroting is reeds aan u inzichtelijk gemaakt met de brief met kenmerk Z/14/002950/5158.
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Bijlage 1 3D project financiën 2014

3D projectuitgaven _e_n__i__r_nplementatiebijdrag_e2014 2014 _ 2014 2014

aangegane uitgaven
begroting verplichtingen eerste helft

Uitbreiding personele kosten incl. projectondersteuning 175.000 99.395 10.990
meerwerk financieel en juridisch advies SP71

__ __

35.000 8.700
Bijdrage implementatiekosten Holland Rijnland 29.415 29.415
Onderzoek -en advieskosten 10.000
Comrnunicatieen participatie 20.500 3.010 4.740

10.000Op_|_eiding_endeskundigheidsbevordering _ _

onderzoekcijfers.jeugd __
13.000 2.490

Proeftuin Jeugd en Gezinsteam ____ __
_

31.000 L9.-.§.Q.Q„
Aanbesteding/inkoopJeugd

____ __

19.277 19.277___________________

Aanbesteding/inkoop Vl_l_mo 20.000
Proe¿ase gebiedsgebondenteams ___________

50.000
Bedrijfsplan Wmo loket i

__
25.000

tijdelijke extrataken Wmo loket
__

25.000

Post onvoorzien _____ _
10.000

58.351pl_e_rn_en_tatiebijdrageAU 20140 _ _____ ___

MimplementatiebijdrageAU Bijs__tang__2_014 ______ 5.099
implementatieepiidrageAU Wmo ..................._„ M

82-093

Toiáålibudge:26"14-2fq_1_s
__

M 618.735
_Totaal verplichtingen + uitgaven 2014 ______

197.517 fi ..J..;§.s.›..-..ß82._.67-135

_Resterend budget 2Q_']_4-2_0_'_l5 _ 421.218


