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datum : 18 maart 2015
kenmerk : Z/ 14/002758/20667
bijlage : 1. Overzicht projectbudget 3D
betreft : Stand van zaken 3D's maart 2015

Geachte leden van de raad,

Met enige regelmaat informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de drie deoentralisaties
in het sociaal domein. Wij nemen u mee via presentatieavonden, informatiebijeenkomsten,
beleidsvoorstellen, financiële rapportages en brieven. De invoeringsdatum van 1 januari 2015
hebben we inmiddels gepasseerd en de 3D's zijn daarmee echt onze dagelijkse praktijk
geworden. 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. Ook informeren wij u over de ervaringen van de eerste paar weken.

Het Sociaal Team Leiderdorp (STL) is enkele weken aan de slag. Door de inwoners van
Leiderdorp wordt het team gevonden. De overgang op 1 januari 2015 is soepel verlopen. Er
hebben zich geen onverwachte zaken voorgedaan Voor het einde van het jaar hebben alle
cliënten een beschikking ontvangen. Er zijn in de eerste weken al 60 aanvragen ingediend,
dat waren er meer dan verwacht.

De start van het STL kent zoals venzl/achtwel wat hindernissen. Voorbeelden zijn het inwerken
van de nieuwe medewerkers, wennen aan de nieuwe werkwijze en het registratiesysteem, het
realiseren van een werkplek en de afstemming met de administratie binnen het
gemeentehuis. Tevens hebben we te maken met uitval van medewerkers door persoonlijke
omstandigheden en/of vertrek naar ander werk vanuit het oude Wmo~loket. Dit heeft gevolgen
voor het afhandelen van de aanvragen uit 2014 en de herindicaties Hulp bij het huishouden.
Door onder andere de bovengenoemde zaken was er over 2014 nog een achterstand in Wmo
aanvragen weg te werken. De aanvragen uit 2014 zijn inmiddels voiledig afgehandeld. De
cliënten Hulp bij het huishouden zouden allemaal voor 1 april een gesprek hebben gehad.
Deze operatie herindicatie Hulp heeft enige vertraging opgelopen. We verwachten in de derde
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week van mei alle cliënten te hebben gesproken. We doen er alles aan deze periode zo goed
mogelijk te doorlopen en hebben hiervoor tijdelijke extra personeel moeten inhuren. Ook voor
de ondersteuning van de ict-processen wordt extra inzet gepleegd. Ondanks deze
startperikelen zijn de medewerkers in het STL zeer gemotiveerd om het Sociaal Team
Leiderdorp tot een succes te maken. Vanuit Beleid is tevens iemand tijdelijk ingezet om het
startproces te begeleiden. Het verlies van deze beleidscapaciteit is weer gecompenseerd door
tijdelijke inhuur vanuit het 3D-projectbudget.

Voorts zijn we met de aanbieders druk bezig het cliëntenbestand goed in beeld te krijgen. Zo
is gebleken dat er een groot verschil is tussen het aantal cliënten dat een indicatie heeft van
het CIZ en het aantal cliënten waarvoor zorg gedeclareerd is bij het zorgkantoor (Vektis). Een
derde van het cliëntenaandeel CiZ komt niet in het declaratiebestand van Vektis voor.
Hierdoor ontstond het beeld dat deze cliënten hun indicatie niet in zorg hadden omgezet. Op
basis van onze nadere analyse van dit beeld en de eerste facturaties blijken de verschillen
steeds kleiner en krijgen we meer inzicht in de financiële consequenties.

Naast de hierboven genoemde verschillen is ook een groep Wmo-gerechtigden zichtbaar
geworden die tussen wal en schip waren gevallen. in de overdracht van de gegevens vanuit
het Rijk waren de jeugdigen die in de laatste maanden van 2014 18 jaar zijn geworden en
daarmee onder de Wmo zijn komen te vallen, niet kenbaar gemaakt. Wij hebben hen nu wel
in beeld, evenals de financiele consequenties die hiermee gepaard gaan.

Nu de eerste twee maanden van 2015 er op zitten, rijst de vraag of we al wat meer zicht
hebben op de financiële situatie op het terrein van de Wmo. Wij hebben nog geen concreet
zicht op hoeveel we precies uitgeven aan begeleiding, hoeveel hulp bij het huishouden
cliënten overgaan naar de algemene voorziening, welk effect het financieel heeft als het
overgangsrecht van cliënten vervalt en alle cliënten het gesprek hebben gehad. We weten
ook nog niet of de PGB budgetten wel worden opgebruikt of wat de inkomsten van de eigen
bijdragen zullen zijn. Het eerste facturatieproces is nog in volle gang. Verwacht mag worden
dat we voor het zomerreces meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Rekening houdend met alle bovengenoemde onzekerheden, hebben we op basis van de
beschikbare gegevens toch een voorzichtige raming gemaakt van de te verwachte uitgaven
en inkomsten. We verwachten de taakstelling in 2015 op de Wmo van E 8.000.000-op basis
van de eerste gegevens te kunnen realiseren. Ook de financiële taakstelling van ë 1,1 miljoen
die extra in de notitie invoering Wmo 2015 voor 2016 staat opgenomen, verwachten we op
zo'n 6 110.000 na te realiseren. Mochten er onverwachte tegenvallers aandienen, zullen we
deze verwachting moeten bijstellen. Bij het realiseren van de taakstellingen is geen rekening
gehouden met de overgang naar het objectief verdeelmodel in 2016. Leiderdorp zou op basis
van de eerste berichten met een afname van 10% van het budget te maken krijgen (± 6
312.244). Het voorstel van de VNG aan het Rijk is om deze overgang gefaseerd te laten
plaatsvinden. Hierover wordt landelijk nog gesproken. Het Rijk heeft aangegeven ook nog een
extra uitname in de Algemene uitkering te doen voor de cliënten die niet meer vanuit de Wmo
geholpen worden maar naar de Wet Langdurige Zorg zijn overgegaan (maximaal ë 25 miljoen
landelijk, voor Leiderdorp ± ë 40.276). ln de meicirculaire zal hierover meer duidelijkheid
worden verschaft.
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De start van 2015 met de daarbij horende nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp is goed
verlopen, zowel voor het Centrum voor Jeugd en Gezin als het Jeugd- en Gezinsteam (JGT).
Vanaf 1 januari is het JGT uitgebreid van een proeftuin naar een volwaardig team. De uitrol
van de JGT's in heel Holland Rijnland heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe medewerkers in het
JGT Leiderdorp/Zoeterwoude moesten worden ingepast. Voor deze nieuwe medewerkers in
het team is de werkwijze nog wat onwennig, maar zij worden gelukkig door hun ervaren
teamgenoten meegenomen in het proces.

Het JGT is nauw verbonden met lokale baslsvoorzieningen en zal een groot deel van de
hulpvraag zelf oppakken. Waar nodig zal zij specialistische kennis en hulp inschakelen.
Achter de schermen moeten hier en daar nog wat puntjes op de i worden gezet, maar
vooralsnog hebben de inwoners van Leiderdorp hier geen last van. Zo zijn we momenteel de
gezamenlijke agenda met de huisartsen aan het afronden, het proces voor de afhandeling van
het PGB aan het invullen en de aansluiting van het JGT met de regionale
jeugdbeschermingstafel aan het verbeteren.

De gemeenten Teylingen en Leiderdorp zijn de regionale trekkers van de regionale
jeugdbescherrningstafel. Aan de jeugdbeschermingstafel wordt door professionals samen met
ouders besloten of er nog mogelijkheden zijn voor vrijwillige hulpverlening of dat de Raad van
de Kinderbescherming een raadsonderzoek doet. Hierbij ligt de nadruk op het zoveel mogelijk
voorkomen van maatregelen. Bij dit proces zijn verschillende partners uit het veld betrokken:
jeugd- en gezinsteam, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen en de Raad van
kinderbescherming en de jongerenraad van Cardea.

De contractering van de Jeugdhulp voor 2015 is tijdig afgerond en de Tijdelijke
werkorganisatie (TWO) is ingericht bij Holland Rijnland. Via de UNC) wordt uitvoering gegeven
aan het regionaal opdrachtgeverschap. Er is gekozen voor nauwe regionale samenwerking uit
oogpunt van efficiency, sturingskracht en kennisdeling. Het technische gedeelte (o.a.
facturatie van de jeugdhulp) hiervan wordt door SP7t verzorgd. Ook zal er binnenkort weer
een start gemaakt worden met de contractering voor 2016. Bij de contractering voor 2016 zal
specifiek aandacht worden besteed aan de transformatie van het sociale domein. Er zal
aandacht worden besteed aan innovatie in de onderhandelingen met de zorgpartijen. De
ontwikkeling van een aanbodgestuurd-systeem naar een vraag-gestuurd-systeem dat hulp op
maat kan bieden, vraagt om andere manieren van contracteren, financieren en
verantwoorden. Een regionaal voorstel hiervoor wordt zo snel mogelijk ontwikkeld.
Op dit moment melden nog enkele kleine aanbieders zich die op grond van het
overgangsrecht declaraties insturen. Deze aanbieders hebben niet deelgenomen aan het
contracteringsproces. l\/let deze aanbieders wordt wel een contract gesloten.

Wat betreft het PGB was er in de eerste paar weken van 2015 nog veel onduidelijk. Door
achterstanden bij de Sociale Verzekeringsišank (SVB) waren nog niet alle gegevens van
cliënten met een PGB bij ons bekend. ln de afgelopen periode heeft een aantal cliënten zich
bij de gemeente gemeld, omdat zij nog niets over hun PGB hadden vernomen. Wij hebben
deze cliënten handmatig aan de meldinglijst voor de SVB toegevoegd zodat zij in ieder geval
wel hun gemaakte kosten kunnen declareren. Deze gegevens zijn half februari aangeleverd
en worden inmiddels verwerkt.
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De Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) is verschuldigd voor alle jeugdhulp waarbij sprake is van
verblijf buiten een gezin gedurende een etmaal of een dagdeel. Het achterliggende idee is dat
ouders kosten besparen als het kind (deels) buitenshuis verblijft. De wet maakt enkele
uitzonderingen, o.a. voor adoptieouders en bijstandsgerechtigden. De vaststelling en inning
van deze bijdrage gebeurt vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Gemeenten
worden geacht het CAK te informeren over alle ouderbijdrageplichtigen en over wijzigingen
die optreden in de omvang van het gebruik. Er blijken zo veel onduidelijkheden en
uitvoeringsproblemen met deze regeling, dat de staatssecretaris een onderzoek heeft
toegezegd. inmiddels maken veel gemeenten eigen keuzes: van het niet overgaan tot laten
innen van de bijdrage voor bepaalde groepen (veelal kinderen met psychiatrische problemen)
en vormen (dagplaatsing) (vooral de grote steden) tot het niet uitvoeren van de gehele
regeling voor het hele jaar (Haarlem). De portefeuillehouders jeugd in Holland Rijnland
hebben zich in het portefeuillehouders-overleg (PHO) van 11 februari jl. unaniem op het
standpunt gesteld dat, zeker zolang er geen gedegen onderzoek is naar mogelijke effecten,
uitvoering van de regeling opgeschort moet worden. De afzonderlijke gemeenten in Holland
Rijnland, waaronder ook Leiderdorp, hebben inmiddels besloten de ouderbijdrage vooralsnog
niet op te leggen/te innen. Ook is het effect van de overgang naar het objectief verdeelmodel
in 2016 nog niet financieel door vertaald. Zoals u in de brief van 28 januari aan de VNG hebt
kunnen lezen zou de regio Holland Rijnland met een financieel nadeel van 8% van het budget
te maken krijgen. Dit naast de reeds ingezette oplopende korting tot 15% in 2017.

Werk
De jaargrens is zoals voor dit beleidsterrein wel verwacht vrijwel geruisloos gepasseerd. Wel
ontstond begin 2015 bij de afdeling Minimabeleid een achterstand, door het massaal
aanvragen van twee tijdelijke, eind 2014 opengestelde minirnaregelingen: de eenmalige
koopkrachttegemoetkoming en de financiële maabvverkvoorziening voor chronisch zieken en
gehandicapten. Om de achterstand in te kunnen lopen is de balie Minimabeleid in Leiden
begin februari noodgedwongen twee weken gesloten geweest. Gedurende deze periode bleef
het echter mogelijk aanvragen in te dienen via de website. inmiddels is de achterstand
ingeiopen.

ln de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2015-2016 hebben we afspraken gemaakt over
de inzet van medewerkers van de uitvoeringsorganisatie en de Stadsbank bij het STL en JGT.
in Leiden zijn daartoe contactpersonen aangewezen. Over de tegenprestatie zijn eveneens
afspraken vastgelegd. Naar verwachting zullen beide colleges de DVO binnen enkele weken
definitief vaststellen. De nieuw te sluiten DVO zal een kostenstijging laten zien als gevolg van
het stijgende aantal klanten, de toename van complexere schuldhulpverleningstrajecten en in
de kosten van de ict-programmatuur. Ten opzichte van de begrote kosten in 2013-2014
bedraagt de toename voor 2015 en 2016 ë 227.000. Het rnanagementcontract tussen de
uitvoeringsorganisatie (Leiden enLeiderdorp) en DZB over uitvoering van de re-
integratietaken die volgen uit de Participatiewet is afgerond. Als doelresultaat is daarin
opgenomen dat minimaal 40% van de totale instroom van werkzoekenden binnen 12
maanden moet zijn uitgestroomd naar werk of onderwijs (en geheel of gedeeltelijk uit de
uitkering). Voorts heeft DZB recentelijk zijn portfolio voor 2015 gepubliceerd, die inzicht biedt
in de beschikbare diensten en instrumenten en de daarbij behorende kosten.
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Werkbedrüfen garantiebanen
UWV en gemeenten hebben inhoudelijke en procesafspraken gemaakt ten aanzien van de
garantiebanen. Het verplichte doeigroepenregister wordt door het UWV gefaseerd gevuld en
de eerste gegevens zijn reeds beschikbaar. ln maart zal het regionale marktbewerkingsplan
ter vaststelling worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Werk, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers. De
marktbewerkingspiannen van de werkgeversservicepunten en UWV zijn daartoe in elkaar
geschoven. Hiermee ontstaat eenportfolio voor werkgevers in de hele regio.

ln aansluiting op de activiteiten van het werkgeversservicepunt en het Werkbedrijf zullen wij
de netwerkbijeenkornst van de LOV in maart aangrijpen om lokale werkgevers nader te
informeren over de Participatiewet en te stimuleren (garantie)banen voor mensen met een
arbeidsbeperking te realiseren. Omdat wij vinden dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft,
heeft het college tevens de ambitie uitgesproken om als eerste gemeente binnen Holland
Rijnland een garantiebaan te creëren. Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn, Teylingen en
Hillegom hebben eveneens concrete toezeggingen gedaan. Tot 2017 moeten in Holland
Rijnland 400 respectievelijk 220 garantiebanen in de markt- en overheidssector worden
gerealiseerd. Er bestaat overigens nog enige onduidelijkheid over wat wel en niet als
garantiebaan bestempeld mag worden. Het Rijk heeft daarover nog geen volledige helderheid
gegeven. De precieze taakstelling voor Leiderdorp is evenmin bekend.

Samenwerking huisartsen
De samenwerking met de huisartsen in Leiderdorp heeft in verband met de 3D meer vorm en
inhoud gekregen. De samenwerkingsafspraken zijn gezamenlijk vastgelegd. Onderdeel
hiervan zijn afspraken over de verwijzing over en weer vanuit het Sociaal Team Leiderdorp en
het Jeugd- en Gezinsteam naar de huisartsen, maar ook over de betrokkenheid van de
huisartsen bij het beleid van de gemeente. Eén keer per jaar zal ook bestuurlijk met de
huisartsen gesproken worden.

Financiën
Zoals in eerdere brieven informeren wij u over de stand van zaken rond het projectbudget van
de drie decentralisaties. U vindt het overzicht in Bijlage 1. Tot en met februari 2015 is van het
beschikbare projectbudget E 131.550 uitgegeven. Daarnaast is voor 6 132.505 aan
verplichtingen aangegaan en hebben wij nu voor 6 193.466 aan kosten in beeld. De extra
inhuur 2014 is voor zover mogelijk op het inhuurbudget Beleid en binnen de loonkosten van
de afdeling Beleid geboekt. Hierdoor zijn de kosten in 2014 die ten laste van het projeotbudget
gebracht worden beperkt gebleven.
Zoals vermeld bij Wmo is specifiek op dit onderdeel extra inhuur gepleegd. Daarnaast zijn wij
met SP71 in gesprek over aanvullende kosten voortvloeiend uit de 3D-activiteiten. Op basis
van deze kennis hebben wij momenteel nog ë 165.204 aan ruimte binnen het projectbudget.
Vooralsnog lijkt het niet aan de orde dat er financiële belemmeringen in de implementatie en
uitvoering van de decentralisaties zijn. Wel zullen we bij verdere verplichtingen de ruimte voor
onvoorzien moeten aanspreken.
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Communicatie
Het afgeiopen jaar ie de campagne “Samen Leiderdorp* gestart om inwoners van Leiderdorp
te informeren over de wijzigingen in het kader van de decentraiisatiee. inmiddeis is 'Samen
Leiderdorp” een herkenbare term die we biijven inzetten. Nu de decentralisatiee een feit zijn
verschuift het zwaartepunt van “Samen Leiderdorp* van informeren naar activeren. We staan
nu aan het begin van een traneformatieproces waarin de inhoudeiijke effecten van de
steieeiwiiziging aan bod komen. “Samen Leiderdorp, wordt ingezet ten behoeve van deze
transformatie. We wiiien inwoners activeren om hieraan bij te dragen.

ln maart verschiinter een “Samen Leiderdorp-special'. in deze epeciai is onder andere
aandacht voor de eerste ervaringen met het Sociaai Team Leiderdorp.

Graag willen wij op 20 aprii in een informatiebijeenkomst met u de ontwikkelingen doornemen
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Bijlage 1. Overzicht projectbudget 3D

1.
P

Uitbreiding personele kosten incl.
jectondersteuning (tijdelijk) 175.000 33.413,64 93.500,00 28.500,00 19.586,36ro

2. Meerwerkkosten SP 71 a.g.v. 3D
Fin/inkøop/JZ etc 35.000 8.700,00 71.465,00 ~ 45.100,00
3.
Ho

Bijdrage implementatiekosten
HandRijnland 29.415 29.415,00 0,00

4. Onderzøek -en advieskosten 10.000 813,60 9.186,40
5. Communicatie en participatie _ 20.500 10.363,25 3.758,00 6.378,75
6.
de

Opleiding en
skundigheidsbevørdering _ 10.000 10.000,00

7. Onderzoek cijfers jeugd ___ 13.000 2.490,00 10.510,00

8. Proeftuin Jeugd en Gezinsteam 31.000 19.974,00 29.000,00 ~ 17.974,00

9. Aanbesteding/inkoop Jeugd 19.277 19.277,00

10. Aanbesteding/inkoop Wmm 20.000 20.000,00
11_ Proeffase gebiedsgebondenteams 50.000 27.000,00 0,00

12_ Bedrijfspian Wmo loket _,
25.000 26.380,48 -1.380,40

13. Tijdeiijke extra taken Wmo loket 25.000 8.247,00 41.501,00 -24.748,00
14. Ruimte onvoorzien Inkomsten -/-

groting _ 159.533be 150.533,00

Tøtaai 622.725 131.549,97 ____132.505,00 193.466,00 105.204,03
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