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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  Toekomst van het sociaal 

domein 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De notitie Toekomst van het sociaal domein (inspraak verwerkt) in de raad van 25 

november 2013 vast te stellen: 

a. met daarin drie scenario’s over hoe de gemeente Leiderdorp de invoering van de 

Participatiewet; de decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke 

verzorging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo); de decentralisatie van de Jeugdzorg; en de 

bestaande opgaven op het sociale domein en reeds ingezette nieuwe taken, 

waaronder het Passend Onderwijs, kan aanpakken: 

i. scenario 1: kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

ii. scenario 2: vervlechten 

iii. scenario 3: herontwerp; 

b. welke is tot stand gekomen in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, 

adviesraden en instellingen in de betrokken gemeenten, en in nauwe samenwerking 

met de gemeente Leiden; 

c. waarin gekozen wordt voor scenario 3, het herontwerpen van het sociale domein.  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het sociaal domein krijgt de komende anderhalf jaar met ingrijpende veranderingen 

te maken:  

1. de invoering van de Participatiewet per 1januari 2015, waarin de Wet sociale 

werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers 

(IOAW) en een deel van Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

(Wajong) zullen opgaan; 

2. de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2013; 
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3. de decentralisatie van de extramurale begeleiding en de persoonlijke verzorging 

uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2015; 

4. en bestaande opgaven op het sociaal domein en reeds ingezette nieuwe 

ontwikkelingen, waaronder het Passend Onderwijs. 

 

Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de inwoners van onze 

gemeente. Bovendien krijgt de gemeente voor de uitvoering van zowel de nieuwe 

taken als een deel van de bestaande taken minder geld van de Rijksoverheid dan er 

nu aan deze taken wordt uitgegeven. De drie decentralisaties kennen derhalve een 

grote inhoudelijk en financiële opgave. Deze opgave kan  alleen gerealiseerd 

worden door de uitdagingen op het hele sociale domein in samenhang met elkaar 

op te pakken en te ontwikkelen. In de notitie Toekomst van het sociaal domein 

staan daartoe drie scenario's beschreven, te weten: 

o scenario 1: kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

o scenario 2: vervlechten; 

o scenario 3: herontwerp. 

 

Ongeacht welk scenario er wordt gekozen, heeft de gemeente te maken met: 

• ingrijpende keuzes ten aanzien van de ondersteuning die mensen nu op het 

gebied van werk, zorg, jeugdhulp en onderwijs, ontvangen en kennen. In 

geen van de scenario’s blijft de ondersteuning die mensen hebben, zoals die 

nu is;  

• een korte voorbereidingstijd tot 1 januari 2015. Het daarom belangrijk is om 

medio 2013, de richting van de veranderingsagenda voor het sociale domein 

te bepalen, zodat cliënten, instellingen, werkgevers en de gemeentelijke 

organisatie meer duidelijkheid hebben over het pad dat wordt ingeslagen en 

zich meer gericht kunnen voorbereiden;  

• het zoveel als mogelijk realiseren van de opgave binnen de door het Rijk 

beschikbaar gestelde budgetten. 

 

Wij stellen u voor te kiezen voor scenario 3, het herontwerpen van het sociaal 

domein. Centraal hierin staat het inzetten op de eigen mogelijkheden van mensen. 

Het biedt vooral de meeste mogelijkheden tot maatwerk aan mensen, door de 
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ondersteuning te laten aansluiten op de vraag, de eigen regie en het eigen netwerk 

van de cliënten. Bovendien biedt scenario 3 zeker op langere termijn de beste 

mogelijkheden om alle taken van het sociale domein binnen de financiële kaders te 

kunnen uitvoeren. Om tot scenario 3 te komen, zullen mogelijkerwijs ook elementen 

uit scenario 1 en 2 (tijdelijk) gebruikt worden. In de notitie is scenario 3 door het 

benoemen van tien aangrijpingspunten van een eerste nadere concretisering 

voorzien. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord in juni 2011 tussen rijk en VNG is afgesproken dat taken op 

het gebied van werk, jeugd en AWBZ/Wmo worden gedecentraliseerd. Het kabinet 

Rutte I diende hiervoor verschillende voorstellen in, die echter na de val van het 

kabinet in april 2012, met uitzondering van de decentralisatie van de jeugdzorg, 

controversieel werden verklaard. Het na de verkiezingen gevormde kabinet Rutte II 

van VVD en PvdA pakte met het Regeerakkoord 'Bruggen slaan' (29 oktober 2012) 

de voorstellen in enigszins gewijzigde vorm opnieuw op en beloofde daarbij meer 

dan het vorige kabinet rekening te houden en ruimte te bieden voor de sociale 

partners en andere belanghebbenden. Dit resulteerde in het afsluiten van het 

Sociaal Akkoord op 11 april 2013 en het Zorgakkoord op 24 april 2013, waarmee de 

ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt. Alle decentralisaties kennen 

inmiddels een gelijke invoeringsdatum van 1 januari 2015. Hoewel we op een aantal 

deelaspecten nog niet beschikken over voldoende concrete informatie is wel 

duidelijk dat de overheveling van taken gepaard gaat met een forse taakstelling. 

Gemeenten moeten binnen deze stevige opgave bepalen hoe zij de nieuwe taken 

willen invullen en nadere - soms ook verstrekkende keuzes - maken op het gebied 

van het sociaal domein. 

  

Vanuit de bestaande samenwerking tussen de gemeenten Leiden en Leiderdorp op 

het terrein van werk en inkomen is enkele maanden geleden op praktische en 

inhoudelijke gronden het initiatief gelanceerd om de samenwerking te verbreden 

naar Wmo en jeugd. Bestuurlijk hebben beide gemeenten zich positief uitgesproken 

over deze verbrede samenwerking. Vanuit Leiderdorp is wel de nadrukkelijke wens 

uitgesproken ook de gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude (en in mindere mate 

Voorschoten) hierbij te betrekken. Op dit moment houden deze gemeenten om 
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verschillende redenen de boot nog af. Beide partijen hebben geprofiteerd van 

elkaars kennis. De extra capaciteit in menskracht die kon worden ingezet heeft 

Leiderdorp informatie opgeleverd, die anders binnen de beschikbare tijd 

waarschijnlijk niet beschikbaar zou zijn gekomen. De samenwerking met Leiden 

heeft uiteindelijk geresulteerd in de onderhavige brede 3D-notitie Toekomst van het 

sociaal domein. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De grote inhoudelijk en financiële opgave van de drie decentralisaties kan alleen 

gerealiseerd worden door de nieuwe verantwoordelijkheden in samenhang met 

elkaar te ontwikkelen.  Mede in het licht van de bezuinigingen waarmee de 

decentralisaties gepaard gaan, ontkomen we er niet aan verbindingen te leggen 

tussen de verschillende deelterreinen.  

 

2 Beoogd effect 

Bepalen van de veranderrichting voor het sociaal domein. 

 

3 Argumenten 

1.1 Noodzakelijk voor toekomstige vormgeving nieuwe taken 

De omvang en complexiteit van de te decentraliseren taken, in combinatie met de 

substantiële financiële taakstelling dwingt gemeenten bewuste keuzes te maken over de 

wijze waarop zij deze taken gaan oppakken en uitvoeren. De samenhang tussen de 

verschillende taken en taakvelden en de samenwerking met (groepen van) gemeenten 

zijn daarbij van belang en invloed. De notitie beschrijft drie scenario's waarin een richting 

wordt aangegeven voor de aanpak van de decentralisaties en spreekt de voorkeur uit voor 

scenario 3. 

 

1.2 Vaststellen van voorkeursscenario van belang 

Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid aan keuzes en uitwerkingen 

die nog gemaakt moeten worden is het noodzakelijk reeds nu een voorkeur voor een 

van de drie scenario's uit te spreken. Daarmee beperken we het verlies van kostbare 

invoeringstijd. 

 

1.3 Scenario 3 sluit het beste aan op de opgave die we als gemeente krijgen 

Scenario 3 gaat uit van een herontwerp. Dit sluit aan bij de in samenwerkingsverband 



Pagina 5 van 7 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I01351   Agendapunt 7 

 2013 VOORSTELLEN     

Holland Rijnland vastgestelde strategische visie Op eigen kracht, die inzet op de eigen 

mogelijkheden van mensen, het bieden van maatwerk en het laten aansluiten van de 

ondersteuning op de eigen kracht en mogelijkheden van mensen, hun sociale netwerk 

en de vraag van de cliënt. De verwachting is dat op de langere termijn alleen binnen dit 

scenario de taken structureel binnen de financiële kaders en op een verantwoorde wijze 

kunnen worden uitgevoerd. Overigens is het waarschijnlijk dat elementen uit scenario's 

1 en 2, al dan niet tijdelijk, gebruikt worden bij de ontwikkeling en implementatie van 

scenario 3. 

 

1.4 Biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van het standpunt van de andere gemeente 

Vanwege de nauwe samenwerking met Leiden bij de opstelling van de notitie is het van 

belang dat beide gemeenteraden tijdens het besluitvormingsproces kennis kunnen nemen 

van elkaars standpunten. Omdat de Leidse commissie plaatsvindt op 8 oktober resteert er 

(te) weinig tijd om uw raad voor de vergadering van 14 oktober tijdig en adequaat te 

informeren over de standpuntbepaling van de commissie in Leiden. Dat geldt te meer als 

er in de Leidse commissie een stevige discussie plaatsvindt, die tot aanpassing van het 

stuk leidt. We hebben in Leiderdorp dan onvoldoende tijd om a. te overleggen met Leiden 

en b. het eventueel aangepaste stuk op een goede wijze bij uw raad te krijgen. De 

oplossing is gevonden door de tijd die zit tussen de Leidse commissie en de Leiderdorpse 

raad te vergroten. Dat is mogelijk door de commissiebehandeling in Leiderdorp te laten 

staan op 30 september, maar de raadsbehandeling te verschuiven naar 25 november. 

Bijkomend voordeel is dat beide gemeenteraden dan weer min of meer synchroon lopen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het zijn onzekere tijden 

Er zijn veel ontwikkelingen die in mindere of meerdere mate van invloed kunnen zijn op 

de inhoud, vormgeving en (financiële) kaders van de drie decentralisaties. Het kabinet 

heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en zal op deelterreinen derhalve coalities 

moeten sluiten met een deel van de oppositie. Het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord 

staan mogelijk onder druk door de extra bezuiniging van € 6 miljard in 2014. Op 17 

september (Prinsjesdag) biedt het kabinet naar verwachting meer duidelijkheid over zowel 

de inhoud en gevolgen van de extra bezuinigingen als de budgetten die gemeenten de 

komende jaren tegemoet kunnen zien. Voor 2014 wordt een voorzichtig herstel van de 

mondiale economische groei voorzien, maar de marges blijven, zeker in Europa, smal. Het 
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stabiliteitspact schrijft ook voor de jaren na 2014 het verder terugdringen van de 

overheidstekorten voor. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De notitie en de daarin opgenomen drie scenario’s zijn in nauwe samenwerking met de 

gemeente Leiden ontwikkeld, in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, adviesraden 

voor Wmo, WWB en Wsw en aanbieders van welzijn en zorg. Op dit moment zijn we 

samen met Leiden bezig met het formeren van een tweetal klankbordgroepen van 

instellingen die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn. Ook de inwoners van beide 

gemeenten zullen op korte termijn nader worden geïnformeerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan de maatregelen uit het regeer-, sociaal en zorgakkoord en de decentralisaties zelf 

zitten grote financiële consequenties en risico's verbonden. De financiële overzichten in de 

notitie zijn overwegend doorberekeningen van landelijke budgetten en landelijke kortingen 

per onderdeel, die vertaald zijn naar de schaal van Leiderdorp (en Leiden). De 

gepresenteerde financiële overzichten zijn derhalve vooral indicatief en illustratief voor de 

financiële opgave. Het zijn met andere woorden de best mogelijke gegevens zoals we ze 

op het moment van het schrijven van de notitie hadden. De komende circulaires vanuit het 

Rijk zullen meer duidelijkheid moeten gaan bieden over de exacte budgetten. 

 

Voor zover we nu kunnen overzien, kunnen we samenvattend zeggen dat we (exclusief 

bestaande Wmo-en jeugdtaken en exclusief de Wsw) op het huidige budget voor re-

integratie, Hulp bij het Huishouden (beide nu al onderdeel van gemeentelijke begroting), 

extramurale AWBZ-ondersteuning, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (Wtcg) en Jeugd – de laatste drie zullen per 2015 aan de gemeentelijke 

begroting worden toegevoegd – van circa € 23 miljoen een korting kunnen verwachten van 

€ 6 miljoen. Dat maakt een gemiddelde korting van circa 26%. In Leiden ligt de korting in 

dezelfde orde van grootte.  

 

Uitgangspunt van alle scenario’s is het zoveel als mogelijk realiseren van de opgave per 1 

januari 2015 binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Een deel van het 
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toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo individuele 

voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Dit vraagt in de 

komende tijd om het uitwerken van sturingsmechanisme en het opzetten van 

risicomanagement, om in de uitvoering in 2015 en daarna periodiek en waar nodig te 

kunnen bijsturen. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Notitie Toekomst van het sociaal domein (2013i01361) 
    2. Overzicht ontvangen inspraakreacties, inclusief reactie college (2013i01364) 


