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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-12-2013 

Onderwerp:  Uitwerking herontwerp van het 

sociaal domein 3D 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten en uitgangspunten 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen 

en daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking 

van het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het 

gebiedsteam) regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen 

en de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te 

organiseren: het CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot 

de Jeugdzorg, Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte 

onderlinge lijnen, ook tot de toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de 

lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van 

groot belang. 

Opdrachtgeven 

d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en 

de situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 
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- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen 

bestaande partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van 

nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage 

van partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 

j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 
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dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer 

hebben. De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening 

ten gevolge van de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met 

een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde 

ondersteuning de cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het 

uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het 

kader van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële 

kaders te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen 
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van ondersteuning; 

- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door 

de bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij 

het organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen 

die in de gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

- Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas   

zoveel mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal 

te benutten. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 decentraliseert de rijksoverheid taken op het gebied van zorg, 

jeugd en werk naar de gemeenten. Behalve nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

komen ook extra budgetten – mét een efficiencykorting – over naar de gemeenten. 

Het gaat om:  

- Wmo: de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ; 

- Jeugd: de residentiële jeugdzorg, de jeugdbescherming, ambulante en 

zwaardere vormen van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming; 

- Werk: invoering Participatiewet, gefaseerde overkomst Wajongers met 

arbeidsvermogen, stop op instroom Wsw en de garantiebanen. 

 

De te decentraliseren taken kunnen niet simpelweg overgenomen worden en op 

dezelfde wijze als nu worden uitgevoerd. Zowel vanuit de inhoud als vanuit 

financieel oogpunt vragen deze ontwikkelingen om een herontwerp van en innovatie 

binnen het sociale domein. Met de vaststelling van de notitie Toekomst van het 

sociaal domein heeft uw raad op 25 november deze principiële keuze voor 

hervorming en innovatie reeds gemaakt. In de nu voorliggende notitie Herontwerp 

van het sociaal domein is hierop voortgeborduurd.  

 

We willen het volgende bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor 

eigen regie, gebruik maken van de eigen mogelijkheden van inwoners en 

hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats van zorgen voor. 

• De toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder, dichtbij en 

laagdrempelig borgen. 

• De ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken. 

• De ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen, 

teneinde versnippering en overlap in aanbod weg te halen en meer aan te 

sluiten bij de inwoner. 

• Innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. 

• Een doel- en resultaatgerichtere manier van sturen door de gemeente. 
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1.b Voorgeschiedenis 

De basis voor de decentralisaties is gelegd in het bestuursakkoord van juni 2011 

tussen rijk en VNG. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II, Bruggen Slaan 

(29 oktober 2012), zijn daartoe voorstellen opgenomen. Het kabinet zoekt daarbij 

nadrukkelijk steun in de samenleving en bij sociale partners. Dit resulteerde in een 

het Sociaal Akkoord (11 april 2013) met werkgevers en werknemers en het 

Zorgakkoord (24 april 2013) met zorgpartijen. De ontwikkelingen zijn daarna in een 

stroomversnelling geraakt. In het Herfstakkoord (11 oktober 2013) tussen VVD en 

PvdA en een drietal oppositiepartijen (D66, CU en SGP) zijn diverse afspraken over 

de begroting voor 2014 vastgelegd. Daarmee streeft het kabinet naar voldoende 

steun voor zijn plannen in beide Kamers. Alle akkoorden hebben qua inhoud en 

financiën gevolgen gehad voor de verschillende decentralisaties. Hoewel concrete 

cijfers veelal nog ontbreken is de forse taakstelling, die met de overheveling van 

taken gepaard gaat, echter grotendeels overeind gebleven en in voorkomende 

gevallen zelfs groter geworden.  

 

Bij het opstellen van de toekomstvisie op het sociaal domein is, geïnitieerd vanuit de 

bestaande samenwerking op het gebied van werk en inkomen, reeds in een 

vroegtijdig stadium de samenwerking met de gemeente Leiden gezocht. Gezien de 

duidelijke raakvlakken (doelgroep en instrumenten) en de wens en noodzaak om 

verbindingen te leggen is deze samenwerking verbreed naar Wmo en jeugd. Bij 

deze laatste transitie ligt de focus evenwel voor een belangrijk deel op regionaal 

niveau. De twee andere regiogemeenten, Oegstgeest en Zoeterwoude, zijn vrijwel 

direct uitgenodigd bij de samenwerking aan te sluiten. Als gevolg van verschillende 

omstandigheden hebben de vier gemeenten pas recentelijk – op 5 december (het 

zogenaamde Sinterklaasakkoord) – bestuurlijk uitgesproken op het terrein van de 

maatschappelijke transities zoveel mogelijk gezamenlijk op te willen trekken. 

 

De samenwerking met Leiden heeft geresulteerd in een gezamenlijke toekomstvisie, 

die door uw raad op 25 november is vastgesteld. Daarmee heeft u ingestemd met 

het uitwerken van scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. In Leiden is 

de toekomstvisie op 23 januari 2014 in de gemeenteraad vastgesteld. Vooruitlopend 

op de besluitvorming in de raden is, in het licht van de zeer beperkte 

voorbereidingstijd die gemeenten is gegeven tot de beoogde invoeringsdatum van 1 
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januari 2015, vanaf de zomer hard gewerkt aan de uitwerking van de toekomstvisie, 

inclusief de uitgangspunten en kaders.  

 

Met het zelfde argument willen wij het belang benadrukken van besluitvorming over 

de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen nog voor 

de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De richtingen die in deze notitie 

worden benoemd, kunnen vervolgens in 2014 verder uitgewerkt worden. Alleen dan 

is het mogelijk de nieuwe taken tijdig op een efficiënte, effectieve en rechtmatige 

wijze te organiseren. Het gaat hierbij onder meer om inkoop en aanbesteding, het 

vaststellen van verordeningen, de organisatie van de toegang en de communicatie 

met en informatievoorziening aan inwoners, cliënten en instellingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Samenhang beleidsvelden 

De nieuwe taken die als gevolg van de decentralisaties naar de gemeenten worden 

overgeheveld vragen zoals gezegd om hervorming en innovatie. De gevolgen die 

daaruit voortvloeien hebben ook een impact op (de uitvoering van) bestaande taken 

binnen het sociaal domein, zowel op het terrein van jeugd, Wmo en werk, als op 

aanpalende terreinen zoals onderwijs, welzijn en veiligheid.  

 

Samenhang beleidsnota Jeugd 

De transformatie van het sociaal domein vindt plaats vanuit uitgangspunten 

vastgelegd in de notitie Toekomst van het sociaal domein en de voorliggende notitie 

Herontwerp van het sociaal domein. Deze gelden voor bestaande taken, de nieuwe 

P-wet, de uitbreiding van de Wmo en de transitie jeugdzorg. Parallel en separaat 

aan dit besluitvormingstraject loopt de besluitvorming over het beleidsplan transitie 

jeugd Hart voor de jeugd, versie Leiderdorp, dat voor een substantieel deel een 

regionale uitwerking (op Holland Rijnland-niveau) kent en daarnaast een lokale 

uitwerking. De kaderstelling specifiek voor de nieuwe jeugdtaken vindt plaats in dit 

beleidsplan, dat integraal onderdeel uitmaakt van de notitie Herontwerp van het 

sociaal domein.  
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Samenhang regio 

Bij de voorbereiding op de implementatie van de decentralisaties werken we zowel 

op het niveau van Holland Rijnland als binnen de Leidse regio samen met andere 

regiogemeenten. Het gaat om die onderdelen waar een nadrukkelijke meerwaarde 

is van (sub)regionale samenwerking, gemeenten individueel te klein zijn of het rijk 

regionale samenwerking dwingend oplegt. Het betreft onder andere de zwaardere 

jeugdzorg, het transitiearrangement jeugd, het regionale Werkbedrijf en gemeente 

overstijgende – veelal technische – aspecten, zoals inkoop en aanbesteding en 

vervoer. De praktische uitwerking, inclusief vaststelling visie, uitgangspunten en 

kaders gebeurt primair op subregionaal niveau, waarbij ruimte is voor een lokale 

vertaling en eigen accenten. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van de uitgangspunten en beleidskaders met betrekking tot de decentralisaties 

jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 

moet zijn gerealiseerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Geeft richtinggevende kaders ten behoeve van verdere uitwerking 

Voor de nadere vormgeving van de decentralisaties zijn richtinggevende kaders nodig, die 

bij de feitelijke implementatie als leidraad dienen. De omvang, complexiteit en impact van 

de decentralisaties en de noodzaak tot hervormen en herinrichten vragen om helderheid 

en draagvlak binnen de samenleving en uw raad. 

 

1.2 Noodzakelijk voor tijdige implementatie 

Het proces van voorbereiding, via visievorming tot implementatie kent een relatief korte 

doorlooptijd. Hoewel het parlement de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015 naar 

verwachting pas in het voorjaar van 2014 zullen behandelen, blijft de invoeringsdatum 

vooralsnog gehandhaafd op 1 januari 2015.  

 

1.3 Biedt ruimte voor herontwerp en vernieuwing 

De door uw raad vast te stellen kaders en uitgangspunten maken het feitelijk mogelijk het 

herontwerp en vernieuwing van het sociaal domein vorm te geven, conform de eerder door 

u vastgestelde notitie Toekomst van het sociaal domein.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De nieuwe Wmo 2015 en de Participatiewet zijn nog niet parlementair behandeld  

De besluitvorming over de notitie Herontwerp van het sociaal domein, zowel binnen de 

colleges van burgemeester en wethouders als de raden van de vier gemeenten, vindt 

plaats vóór vaststelling door het parlement van de Participatiewet en de nieuwe Wmo 

2015. De behandeling van beide wetsvoorstellen is voorzien voor de eerste helft van 2014. 

Omdat wachten totdat het parlementaire traject is afgerond een tijdige en zorgvuldige 

implementatie onmogelijk maakt, kiezen we noodgedwongen voor een parallel traject 

tussen landelijke en lokale besluitvorming.  

 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot inhoud en/of financiën 

Over de precieze vormgeving en inhoudelijke en financiële kaders bestaat ten aanzien van 

alle drie de decentralisatie nog veel onduidelijkheid. Ook recentelijk hebben wij ervaren dat 

eerder ingenomen standpunten door het kabinet kunnen worden gewijzigd. In het akkoord 

tussen VNG en het rijk is op 17 december 2013 overeengekomen om 100% van de taak 

persoonlijke verzorging toch niet naar de Wmo te decentraliseren, maar onder te brengen 

bij de Zorgverzekeringswet. Het risico bestaat dat ook tijdens het parlementaire traject de 

wetsvoorstellen nog verder aangepast worden om tegemoet te komen aan de wensen van 

de Kamer of om een meerderheid voor de voorstellen in beide Kamers te bewerkstelligen. 

Dat heeft mogelijk gevolgen voor eerder op lokaal niveau gemaakte keuzes, die wellicht 

daarop aangepast zullen moeten worden.  

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

De notitie Herontwerp van het sociaal domein is tot stand gekomen in dialoog met diverse 

cliëntenorganisaties, de samenwerkingsverbanden van onderwijs, aanbieders op het 

gebied van welzijn en zorg en vrijwilligersorganisaties. Alle betrokkenen spraken zich 

nadrukkelijk uit voor scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. Voorts is gebruik 

gemaakt van de input vanuit een aantal denktankbijeenkomsten met vertegenwoordigers 

uit het werkveld. Ook betrokken partijen die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomsten 

zijn in de gelegenheid gesteld digitaal te reageren. Een deel van de ontvangen input is 

verwerkt in de nu voorliggende notitie. Daarnaast zullen onderdelen van de inbreng 

meegenomen worden in het vervolgtraject in 2014. 

 

Themabijeenkomsten met professionals en de interviews met cliënten (boekjes Client in 

Beeld I en II) hebben eveneens bijgedragen. De cliëntenraad SOZA, de Wsw-raad Leiden 

– Leiderdorp en de Wmo adviesraden zijn vroegtijdig bij de notitie betrokken en hebben 

waar zij dit nodig achtten advies uitgebracht. Verslagen van de bijeenkomsten en de 

adviezen treft u in de bijlage van de notitie aan. Tot slot heeft ons college ten behoeve van 

het verdere traject van de decentralisaties het communicatieplan 3D vastgesteld, dat als 

leidraad dient voor de communicatie en (burger)participatie de komende periode.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de Notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit 

Kabinet sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het 

traject in de voorgenomen plannen aanbrengt, zijn deze overzichten achterhaald. Door de 

aanhoudende onduidelijkheid vanuit het rijk is het op dit moment helaas te prematuur om 

een geactualiseerd beeld van de over te komen budgetten te verstrekken. Wij zullen uw 

raad vanzelfsprekend informeren zodra deze duidelijkheid vanuit het rijk er wel is.  

 

Naast onze zorg over het uitblijven van duidelijkheid over de budgetten één jaar voor de 

feitelijke invoering, hebben we, op basis van de door het kabinet na te streven financiële 

doelstellingen en de gevolgen daarvan voor de beschikbare macrobudgetten, ook grote 

zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 15% bij de begeleiding; 



Pagina 11 van 12 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I01983   Agendapunt  

 2013 VOORSTELLEN     

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget worden overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en 

gehandicapten, die met 40% minder budget wordt overgeheveld, en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie en voor de Wsw), 

die gepaard gaat met een forse uitbreiding van de doelgroep (een groot deel van 

de Wajongers en op termijn alle mensen die voorheen in Wsw of Wajong zouden 

zijn ingestroomd). Daarnaast is ook de hoogte van het budget Inkomensdeel, dat 

per 2015 via een andere verdeelsystematiek zal worden bepaald, nog ongewis. 

 

Deze budgetkortingen willen we tegemoet treden met een omslag in denken en doen, door 

zaken efficiënter te organiseren, door – daar waar dat kan - de huidige ondersteuning bij 

bestaande cliënten aan te passen en door te herprioriteren binnen het sociaal domein en 

daarbuiten. De inschatting is dat we de komende jaren niet ontkomen aan het maken van 

pijnlijke keuzes teneinde de drie decentralisaties (zoveel mogelijk) binnen de financiële 

budgetten te kunnen (blijven) uitvoeren.  

 

Een deel van het toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo 

individuele voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Net als nu 

blijven we als gemeente dus drager van het financiële risico indien het aantal mensen dat 

van deze regelingen gebruik maakt oploopt. Dat maakt de noodzaak voor een adequate 

preventieve aanpak, het meer en vaker een beroep doen op de eigen mogelijkheden van 

de cliënt en zijn/haar omgeving, het zoeken van nieuwe innovatieve ideeën en het waar 

mogelijk verbinden om te komen tot efficiënte en effectieve instrumenten nog pregnanter.  

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de 

budgetten die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raad om toch al een 

besluit te nemen over de voorliggende de notitie uitwerking herontwerp omdat we deze 

inhoudelijke richting van u nodig hebben om in 2014 de verdere voorbereidingen 

(verordeningen, inkoop waarmee we in februari/maart 2014 moeten starten) te treffen om 

per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe taken. 
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Wij monitoren de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties en de uitwerking en 

implementatie van nieuwe taken en informeren uw raad daarover door middel van de 

periodieke bestuursrapportages. Waar nodig zullen wij dit ook tussentijds doen. Hiertoe 

zullen wij waar nodig en mogelijk een beroep doen op ondersteuning vanuit de afdeling 

Beleidsonderzoek & Analyse van de gemeente Leiden. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen, versie 
Leiderdorp (2013i01945) 

 2. Oplegnotitie bij de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op 
hoofdlijnen, versie Leiderdorp (2014i00098) 

 3. Advies Wmo adviesraad (2013i01894) 
 4. Reactie op advies Wmo adviesraad (2013i01981) 


