
 

 

 

3 Decentralisaties in het sociale domein 

 
    

 

 

 

 

 

Presentatie 25 juni 2013 



Programma 

 

 

20.00 uur    Opening  

20.10 uur    Stand van zaken 3D’s 

20.30 uur    Groepsdiscussie aan de hand van stellingen  

21.30 uur    Plenaire terugkoppeling en  

          voorlopige “conclusies” 
 



Doel van de avond 

• Verliest de gemeente de regie als we de verantwoordelijkheid van en voor de 

uitvoering terugleggen bij de professionals en burgers? 

 

• Mag van de burger een tegenprestatie worden verwacht voor de uitkering die hij/zij 

ontvangt? Mag dit afdwingbaar worden gemaakt en geldt dat voor iedereen in een 

uitkeringssituatie? 

 

• Is regionale samenwerking noodzakelijk om tot goede afspraken met zorgaanbieders 

te komen en mag dit ten koste gaan van lokaal maatwerk?  

 

3 stellingen die ons voor allerlei dilemma’s plaatsen en waarover we graag vanavond met 

de gemeenteraad in discussie gaan, teneinde richtinggevende uitspraken te vernemen 

die ons helpen de gemeentelijke 3D koers verder voor te bereiden. 



 

 

 

 

 

 

 

3 decentralisaties in het sociale 

domein 



Ontwikkelingen landelijke overheid 

• Transitieplan van de Jeugdzorg 

• Het Sociaal Akkoord 

• Het Zorg Akkoord (o.a. brf. 24/25 april 2013 over 

hervorming langdurige zorg) 

• De ‘Meicirculaire’ 



Meicirculaire (1) 

• Verdeling middelen Jeugdzorg = historisch bepaald voor 

Leiderdorp € 5,7 miljoen 

• Objectieve verdeling budget Jeugdzorg meicirculaire 2014 

• In septembercirculaire 2013 wordt inzicht geboden in 

historische verdeling budget Wmo voor 2015 

• Er komt een onderzoek naar risico’s decentralisaties 

• Gemeente ontvangt extra middelen voor transitie Wmo 2015 

• Korting hbh 2014 blijft gehandhaafd. Vanaf 2015 houden 

gemeenten 60% van het budget  

• De regelingen Wtcg, CER en specifieke kosten worden 

afgeschaft en overgeheveld naar het gemeentefonds 

 



Meicirculaire (2) 

• Extramuralisering ZZP wordt fasegewijs ingevoerd in 

2013 en 2014. Gemeente ontvangt compensatie in 2015 

• Uitname uit het gemeentefonds i.v.m. centrale 

financiering CAK 

• Indexatie budget Hbh met 2,38% 

 

• Budget Leiderdorp Jeugdhulp  € 5.761.751 (2015) 

• Budget integratie uitkering Leiderdorp 2014 € 2.302.676 

 

• Vormgeving ‘deelfonds sociaal domein’.   

Geen brede of doeluitkering. Wordt onderdeel van het 

gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad 



Wat is de opgave? 

• Taken van overheid naar gemeenten met minder budget 

– forse kortingen  

– toename uitgaven gemeentebegroting  

– open-einde regelingen: grote risico’s 

• Meer lokale beleidsruimte 

• Integrale aanpak  

• Schaalgrootte 100.000+ inwoners 

 



Wat zijn de uitgangspunten?  

1. Nog meer uitgaan van eigen kracht en ondersteuning voor hen die het 

echt nodig hebben 

2. Verandering van de vraag: meer inzet mantelzorg, netwerk (systeem 

rond de inwoner), vrijwilligers 

 

 Werk:  invoering participatiewet = WWB + WSW + deel Wajong.  

 Nieuwe re-integratie instrumenten.  

 

 Jeugd: Alle jeugdhulp naar gemeenten 

 

 Wmo: Uitbreiding met begeleiding en persoonlijke verzorging  +   
grote verschuivingen in de zorg: t/m ZZP 4 extramuraal 

 



Hoe werken we? 

• Regionaal wat moet 

• Regionale werkgroepen 

• Lokaal wat kan 

• Lokale projectorganisatie 

• Samenwerking Leidse regio 



Samenwerking Holland Rijnland 

Waar staan we nu? 

 

Strategische Visie 3D incl. herijking 

Visie op Jeugdhulp ‘Iedereen doet 

mee’ 

Handreiking Wmo 

 

Opgeleverd of in eindfase 

Werkgroep Integrale Toegang 

Werkgroep Vraag & Aanbod !!!!!!!! 

Werkgroep opdrachtgeverschap 

Werkgroep Pgb 

Werkgroep sociaal Netwerk 

 

Wat gaan we nog doen? 

 

Analyse cijfers + financiën Wmo en 

werk. Verdere analyse cijfers + 

financiën jeugd. 

Inkoop Jeugdhulp in overgangsfase 

voorbereiden. 

 

In startfase of al aan het werk: 

Werkgroep Informatiemanagement 

Werkgroep Vervoer 

Werkgroep Communicatie strategie 

Werkgroep Langdurige ondersteuning 

Werkgroep maatwerkvoorziening 



Samenwerking Leidse Regio 

(Leiderdorp & Leiden) 

In lijn met de Toekomstvisie wordt bij regionale samenwerking eerst en vooral 

samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio.  

Bij voortduring worden hier vanuit Leiderdorp initiatieven ondernomen om de 

slagkracht en effiency te vergroten. 

 

Leiderdorp & Leiden werken op dit moment in een zeer hoog tempo en onder 

grote druk aan een gezamenlijke visie op het sociale domein. Gedurende het 

zomerreces zal de visie voor inspraak worden vrijgegeven en ter kennis 

worden gebracht aan raad en commissie, zodat zij gedurende een lange 

periode de inhoud van de visie tot zich kunnen nemen. 

 

De overige gemeenten in de Leidse regio worden op de hoogte gehouden en 

kunnen aansluiten. Leiderdorp onderneemt steeds initiatieven om andere 

gemeenten in de Leidse regio aan te laten sluiten. 



Werk: de Participatiewet 

Waar staan we nu?  

 

• Opstellen Visie Toekomst Sociaal 
Domein 

• Analyse cijfers en financiën 

• Oprichting brede cliëntenraad Werk 
en Inkomen 

• Inrichting werkgeversservicepunt 

 

 

Waar gaan we naartoe?  

  

• Vertaling brede visie naar nieuw 
beleidsplan werk, inclusief 
participatie, per 2015 

• Implementatie- en uitvoeringsagenda 
werk (incl. financiën en organisatie) 

• Integrale toegang 

• Herstructurering DZB 

• Aanpassen verordeningen 

 



Uitbreiding Wmo 

Waar staan we nu? 
 
Landelijk: 
 

• Notitie Langdurige zorg  
 
Regionaal: 

• Handreiking visie Wmo 
 
Lokaal: 

• Opstellen Visie Toekomst 
Sociaal Domein 

• Nieuwe analyse  gegevens 

 

Waar gaan we naartoe? 
  

• Beleidskader Wmo 

• Verander agenda 

• Huisartsen 

• Wg (wijk)teams 

• Financiën (sept.circ) 

 



Transitie Jeugdhulp 

Waar staan we nu? 
 

Landelijk: 

• Transitie plan 
Regionaal: 

• Visie Iedereen doet mee 

• Toekomstplan 

• Beleidsplan 
Lokaal: 

• Opstellen Visie Toekomst 
Sociaal Domein 

• Informeren 

 

Waar gaan we naartoe? 
  

• Transitie arrangement 

• Jeugd- en gezinteams 

• Huisartsen 

• Financiën 

 



Afstemming College & Gemeenteraad 

• We houden het College wekelijks op de hoogte van de voortgang en kunnen 

desgewenst steeds inbreken in collegevergaderingen. Via een Dashbord 

updaten we maandelijks de beschikbare informatie en hebben collegeleden 

direct toegang de onderliggende documenten 

• Dashbord wordt als print screen toegezonden aan Gemeenteraad, zodat zij op 

de hoogte zijn van de meest actuele gang van zaken en via de griffie inzage in 

de stukken kunnen hebben. 

• Via bilaterale overleggen worden de portefeuillehouders 1 x per 14 dagen door 

de projectleiders van de actuele stand van zaken op de hoogte gehouden. In de 

driehoek (PL, BOG en AOG) wordt de voortgang besproken en worden de 

mijlpalen vastgelegd. 

• Om het totale proces van 3D te monitoren, de financiën te bewaken en de 

integraliteit te waarborgen vind 1 x per maand op initiatief van de proces 

wethouder en de procesmanager afstemming plaats met de 3 project 

wethouders en projectleiders en de ambtelijk opdrachtgever. 

• In september wordt de visie op het sociale domein voorgelegd aan de raad en in 

november zal de raad nader worden geïnformeerd over de september circulaire 

en de benodigde implementiegelden 2014 & 2015 

• In augustus zal een brief aan de Raad worden gezonden m.b.t. de tot nu toe 

bestede implementatiemiddelen 2013 en de reikwijdte van besteding.  



Dashboard 3D 
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Discussie over stellingen 
Discussie in drie groepen over de 3 stellingen die zijn toegezonden 

 

Graag de fracties over de 3 groepen verdelen 

 

Iedere groep behandeld de 3 stellingen in steeds een andere volgorde 

 

De projectleiders 3D begeleiden de drie groepen 

 

Het College neemt deel aan de discussies in de groepen 

 

Voor iedere stelling is maximaal 20 minuten beschikbaar 

 

Tijd wordt bewaakt door ambtelijke vertegenwoordiger 

 

Ieder groep wijst iemand aan die plenair terugkoppeling verzorgt 

 

Alle groepen gaan aan het werk in het Atrium 
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Participatiewet 

Regeerakkoord: 

• WWnV wordt Participatiewet (WWB, WSW en Wajong) 

• Korting op SW blijft gehandhaafd, maar uitgesmeerd 
over zes jaar (per plek van 25.900 naar 22.700 euro) 

• Gebundelde reïntegratiebudgetten met 1/3 korting 
(uitgesmeerd tot 2017) 

 

Sociaal akkoord:  

• Participatiewet uitgesteld tot 2015 

• 35 regionale werkbedrijven 

• Loonkostensubsidie vervangt loondispensatie 

• Werkgevers garant voor 125.000 extra banen 

 

 

 



Gevolgen voor gemeentelijk budget 

• Financiële effecten grotendeels bekend 

• Bezuiniging op werkdeel wordt doorgevoerd 

• Uitwerking sociaal akkoord volgt nog 

• O.a. bezuiniging op WSW wordt vertraagd 

• O.a. CAO WSW gaat op in CAO Gemeenten 

• Nieuw verdeelmodel per 2015 (was al de 

bedoeling) 



Wajong naar de gemeente vanaf 2015 

 

• Alleen nog jonggehandicapten die duurzaam geen 

arbeidsvermogen hebben 

• ‘Wajongeren’ met arbeidsvermogen vallen straks onder 

Participatiewet 

• Iedereen wordt herkeurd, verwachting (aanname!) dat 

85% naar de gemeente komt 

• Budget: gaat op in participatiebudget (betekent?) 

• Huidige aantallen zijn bekend, per gemeente 

• Toename afgelopen 5 jaar: 50% 

 



Kenmerken Wajongers eind 2012  

Aantal en percentage in de bevolking van 15 t/m 64 jaar

gemeente Wajong % inw 15-64 % van 15-64 grafisch weergegeven

Holland Rijnland 6.813 1,9% lllllllllllllllllll

Alphen aan den Rijn 1.137 2,3% lllllllllllllllllllllll

Boskoop 100 1,0% llllllllll

Hillegom 206 1,5% lllllllllllllll

Kaag en Braassem 185 1,1% lllllllllll

Katwijk 673 1,7% lllllllllllllllll

Leiden 1.580 1,8% llllllllllllllllll

Leiderdorp 264 1,6% llllllllllllllll

Lisse 144 1,0% llllllllll

Nieuwkoop 568 3,2% llllllllllllllllllllllllllllllll

Noordwijk 550 3,2% llllllllllllllllllllllllllllllll

Noordwijkerhout 234 2,3% lllllllllllllllllllllll

Oegstgeest 251 1,7% lllllllllllllllll

Rijnwoude 113 1,0% llllllllll

Teylingen 324 1,4% llllllllllllll

Voorschoten 183 1,2% llllllllllll

Zoeterwoude 301 5,6% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bron: UWV Atlas Sociale Verzekeringen 2012 en CBS (bevolkingscijfers)



Gevolgen voor gemeentelijk budget 

• Financiële effecten grotendeels bekend 

• Bezuiniging op werkdeel wordt doorgevoerd 

• Uitwerking sociaal akkoord volgt nog 

• O.a. bezuiniging op WSW wordt vertraagd 

• O.a. CAO WSW gaat op in CAO Gemeenten 

• Nieuw verdeelmodel per 2015 (was al de 

bedoeling) 



Werkzoekenden 

Ontwikkeling werkzoekenden bestand 



Werkzoekenden 

Samenstelling -> leeftijd & opleidingsniveau 



Vraagzijde  van de arbeidsmarkt 

Spanningsindicator 

 

• De arbeidsmarkt is zeer ruim in de regio Holland Rijnland:  

 Er zijn dus, relatief veel werkzoekenden voor het aantal vacatures 

 

• Toch ook krapte voor: 

– Programmeurs 

– Verplegenden en doktersassistenten 

En  

– Monteurs en controleurs elektrotechnische produkten 

– Bedrijfshoofden horeca 

 

 
Krapte = relatief weinig werkzoekenden voor het aantal vacatures 

 



Ontwikkelingen Wmo  

• Begeleiding en persoonlijke verzorging; korting 25% 

huidige landelijke budget 

• Hulp in de huishouding inkomensafhankelijke 

voorziening; korting van 40% op huidige landelijke 

budget 

• Maatwerkvoorziening ter vervanging landelijke 

regelingen inkomenssteun 

• Extramuralisering zorg -> meer mensen ondersteuning 

en zorg thuis 

 

• Thuisverpleging -> Zorgverzekeringswet 

 



Huidige AWBZ begeleiding  

 

Doel: bevorderen zelfredzaamheid ter voorkoming 

verwaarlozing of opname in instelling 

Onderverdeling: 

-individuele begeleiding (BGI) 

-begeleiding groep (inclusief vervoer) (BGG) 

-kortdurend verblijf (KV) 

 

Doel: dagelijkse verzorging (douchen, wassen, 

aankleden, eten, toiletgebruik, medicijngebruik) voor hen 

die dit vanwege aandoening/beperking niet zelf kunnen 

Huidige AWBZ begeleiding  



Cliënten begeleiding en verzorging 



Cliënten begeleiding  



Cliënten verzorging  



Kosten begeleiding en verzorging  



Aanbieders begeleiding en verzorging 

 
• 20-tal grote aanbieders bedient 80% vraag 

• Tientallen kleine aanbieders 

• Verschillend werkgebied: 

– Landelijk 

– Regionaal 

– Subregionaal 

– Lokaal 

 

 

 

Mei 2012: verkenning AWBZ begeleiding op basis 

gegevens Zorgkantoor  

April 2013: o.a. aantallen inwoners met indicatie 

AWBZ zorg  van CIZ   

Juni 2013: landelijke uitvraag Zorgkantoren 

Juni 2013: gegevens CAK 

Spoorboekje Informatie 



http://www.arenawiki.nl/wiki/Bestand:Jeugdzorg.JPEG


Vormen van jeugdhulp  

1. Jeugdzorg (provincie) 

2. JeugdzorgPlus (Rijk) 

3. Jeugdbescherming (provincie) 

4. Jeugdreclassering (provincie) 

5. Jeugd GGZ (AWBZ en Zvw) 

6. Jeugd (L)VG (AWBZ) 

 

• Preventieve jeugdbeleid (gemeenten) 

• Jeugdgezondheidszorg (gemeenten) 

 



Jeugdzorg (provincie) 

• Ambulante hulpverlening:  

 gemiddelde kosten per jeugdige € 4.500,- per jaar 

• Dagbehandeling (deeltijd): 

 gemiddelde kosten per jeugdige € 19.000,- per jaar 

• Residentiële zorg:  

 gemiddelde kosten per jeugdige € 36.000,- per jaar 

• Pleegzorg:  

 gemiddelde kosten per jeugdige € 12.000,- per jaar 

 



Indicatie kosten Jeugdhulp 

Vorm van jeugdhulp   Indicatie kosten  

 

• Jeugdzorg     €   36.600.000  

• JeugdzorgPlus   €     4.800.000  

• Jeugdbescherming   €     4.700.000  

• Jeugdreclassering   €     1.600.000  

• Jeugd-GGZ    €   38.600.000  

• Jeugd-(L)VG    €   10.200.000 (VG-extramuraal) 

     €     3.100.000 (LVG-intramuraal) 

• PGB's-Jeugd (GGZ en (L)VG)  €   19.000.000  

• Totaal Holland Rijnland  € 118.600.000 

 



Onzekerheden Jeugdhulp: 

 1. Kosten Jeugd-GGZ en PGB’s zijn grove indicaties 

2. Kosten Jeugd-LVG intramuraal betreft één aanbieder, 
dus slechts een indicatie van het minimum. 

3. Eenduidige cijfers zijn niet voor handen, waardoor 
genoemde aantallen een beeld geven maar geen 
“harde” cijfers zijn. 

 

Kosten die niet zijn opgenomen: 

4. Kosten preventief jeugdbeleid, wordt reeds door 
gemeenten en regio ingekocht 

5. Kosten personele inzet voor inkoop en/of subsidiering 
van huidige inkopende organisaties zijn niet bekend 

 



Jeugdhulp in relatie tot Meicirculaire 2013 

• Geschatte kosten startfoto  - € 118.600.000 

• Budget meicirculaire    + € 101.954.792 

• Tekort     - € 16.645.208 

 

 

In meicirculaire wordt uitgegaan van het laagste scenario met 
de hoogste kortingsbedragen en de laagste groeipercentages.  

Er zitten nog onzekerheden in het totaalbedrag door 
aannames in de berekeningen.  

In Meicirculaire 2014 komt definitieve budget 2015 te staan. 

 



Feiten & Cijfers (1) 
• Toegang Bureau Jeugdzorg   268 

• Indicatie Jeugdzorg   22 (gedwongen kader) 

• Indicatie jeugdzorg   131(vrijwillig kader) 

• Behandeling provinciale jeugdzorg  106 

 

• Ambulante Jeugdzorg   72  €  324.000 

• Deeltijd Jeugdzorg    18  €  342.000 

• Residentiele Jeugdzorg   18  €  648.000 

• Pleegzorg    12  €  144.000 

 

• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: doelgroep: 5719; 86 meldingen en 53 onderzoeken 

 

• Vooralsnog geen Jeugdzorg plus plaatsingen (gem. kosten € 105.000) 

 

• Jeugdbescherming: doelgroep: 5719; 21 nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen (totaal 36) 

 

• Jeugdreclassering: doelgroep: 5719; 14 nieuwe jeugdreclasseringstrajecten (totaal 15) 

 

• Jeugd GGZ (doelgroep 5719) 

       Aantal jeugdigen met 1ste lijns-psychologische zorg    172 

       Aantal jeugdigen met een diagnose behandeling combinatie zonder verblijf(dbc) 445 

       Aantal jeugdigen met een diagnose behandeling combinatie met verblijf(dbc)  20 

 



Feiten & Cijfers (2) 

Overzicht van geschatte totale kosten startfoto Jeugdhulp. 

 

Aantal inwoners    26.743 

Aantal jeugdige inwoners 0 – 17 jaar    5.719 

Percentage jeugdigen van de totale bevolking      21% 

Indicatief budget Leiderdorp 2015   € 5.761.751 

Geschatte totale kosten startfoto   € 6.118.448 

Tekort     - € 356.697 

 

Opbouw van de totale geschatte kosten: 

Jeugdzorg     €  1.839.893 

Jeugdzorg plus    €  0 

Jeugdbescherming    € 193.814 

Jeugdreclassering    €   79.470 

Jeugd-GGZ    €  2.259.927 

Jeugd-VG extramuraal    €     634.370 

Jeugd-VG intramuraal    €     155.838 

PGB Jeugd-VG en Jeugd-GGZ   €     955.136 

Totaal geschatte kosten bedragen   €  6.118.448 
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