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  Raadsvergadering van 28 mei 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

 

Programma 

 16 april 2013 

College 

Strategische Visie transities en transformatie Sociaal Domein Kop van Noord-

Holland  

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

 

   

Samenvatting

Als uitwerking van één van de deelopdrachten uit de van 2012 daterende bestuursopdracht Sociaal Domein 

is bijgevoegd de strategische visie voor de transities en transformatie in het Sociaal Domein Kop van Noord 

Holland “Voor Elkaar/Met Elkaar”.  Het visiedocument bevat de koers en richting voor de verdere invulling en 

uitwerking van de centralisaties jeugdzorg, Awbz en participatiewet in de Kop van Noord-Holland. De 

colleges van de vier gemeenten in de Kop van Noord Holland hebben deze visie inmiddels vastgesteld en 

afgesproken is deze integraal als geheel in alle raden ter besluitvorming voor te leggen. Daarbij zal deze 

besluitvorming in twee fasen plaatsvinden. 

 

Fase 1 betreft het vaststellen van de visie. Hiermee stelt uw raad de koers en richting vast voor het sociaal 

domein en de drie transities. Daarbij is de regionale samenwerking een integraal onderdeel van deze visie en 

kan daar niet los van worden gezien. Met andere woorden, als uw raad instemt met deze visie betekent dat 

tevens dat uw raad bewust instemt met de regionale samenwerking in de Kop van Noord Holland. Door uw 

raad aan te geven aandachtspunten en zorgen worden uiteraard in de verdere uitwerking meegenomen. 

 

Fase 2 betreft het vaststellen van de verdere uitwerking en invulling. Onderdeel daarvan betreft de wijze 

waarop de decentralisaties daadwerkelijk in uitvoering zullen worden genomen, de vormgeving en inrichting 

van de uitvoeringsorganisatie en de financiële consequenties die daaraan zijn verbonden. Ook zal inzichtelijk 

worden gemaakt hoe is omgegaan met de eventuele aandachtspunten en zorgen die uw raad al dan niet 

in fase 1 heeft meegegeven voor de verdere uitwerking. 

 

Dit raadsvoorstel betreft de besluitvorming in fase 1. Na vaststelling wordt de verdere invulling en uitwerking 

ter hand genomen. Op basis van daarvan zal medio november/december 2013 besluitvorming in fase 2 

plaatsvinden aan de hand van een volgend raadsvoorstel. 

 

Tussentijds zal uw raad via de commissie Samenleving worden geïnformeerd over en betrokken bij de 

voortgang. Met betrekking tot het laatste kunnen enkele leden van de commissie Samenleving namens de 

gemeente Schagen deelnemen aan de regionale begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is 

onder andere gesprekspartner van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. 

 

Financiële gevolgen

Ook de eventuele financiële gevolgen zijn verbonden aan bovengenoemde fasering. In fase 1 heeft het 

instemmen met de Strategische visie vooralsnog geen (structurele) financiële gevolgen. Pas na de verdere 

uitwerking en invulling daarvan wordt duidelijk wat de financiële consequenties zullen zijn. Bij besluitvorming in 

fase 2 wordt daarop teruggekomen en zijn de financiële consequenties expliciet onderdeel van de 
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besluitvorming, zowel wat de betreft de kosten van de ondersteuning en zorg als de kosten van de regionale 

uitvoeringsorganisatie. 

 

Daarnaast heeft de gemeente in 2012 en 2013 incidenteel implementatiemiddelen AWBZ en Jeugdzorg 

ontvangen van het Rijk. De verwachting is dat ook de komende jaren wellicht incidentele middelen voor 

implementatie worden ontvangen vanuit het Rijk. Om deze middelen in de voorbereiding voor project- en 

ontwikkelkosten e.d. te kunnen inzetten wordt uw raad gevraagd hiervoor een tijdelijke bestemmingsreserve 

te creëren en de implementatie middelen daarin te storten. Uitgangspunt is hiervoor uitsluitend de van het 

Rijk ontvangen en nog te ontvangen incidentele middelen in te zetten waardoor dit voor de gemeente 

budgettair neutraal verloopt. De technische uitwerking daarvan wordt dan meegenomen in de jaarrekening 

(voor wat betreft de middelen 2012) en de bestuursrapportage (voor wat betreft de middelen 2013). 

 

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Strategische Visie op de drie transities en transformatie binnen het Sociaal 

Domein Kop van Noord-Holland. 

2. In te stemmen met het oormerken van de reeds ontvangen en nog te ontvangen incidentele 

rijksmiddelen implementatiekosten decentralisaties uitsluitend voor de door de gemeente Schagen te 

maken implementatiekosten, en hiervoor een tijdelijke bestemmingsreserve decentralisaties sociaal 

domein te creëren. 

3. In te stemmen met het bij de bestuursrapportage 2013 alsnog bestemmen van de 

implementatiemiddelen AWBZ 2013 voor de voormalige gemeenten Harenkarspel en Schagen ter 

hoogte van € 88.153 in totaal voor de implementatiekosten decentralisaties en deze toe te voegen 

aan de in beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

4. In te stemmen met bij de jaarrekening 2012 alsnog bestemmen van de implementatiemiddelen AWBZ 

en jeugdzorg 2012 ter hoogte van € 230.065 in totaal voor de implementatiekosten decentralisaties en 

deze toe te voegen aan de in beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

5. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren de aan deze tijdelijke 

bestemminsgreserve decentralisaties sociaal domein toegevoegde middelen in te zetten voor de 

door de gemeente Schagen te maken implementatiekosten en hierover via de reguliere P&C-cyclus 

te rapporteren. 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Samenleving, in vergadering bijeen op 14 mei 2013, adviseert de raad het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk.  
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1 Aanleiding

Als uitwerking van één van de deelopdrachten uit de van 2012 daterende bestuursopdracht Sociaal Domein 

is bijgevoegd de strategische visie voor de transities en transformatie in het Sociaal Domein Kop van Noord 

Holland “Voor Elkaar/Met Elkaar”.  Het visiedocument bevat de koers en richting voor de verdere invulling en 

uitwerking van de centralisaties jeugdzorg, Awbz en participatiewet in de Kop van Noord-Holland. Alvorens 

met de verdere invulling en uitwerking voortvarend te kunnen doorgaan is het noodzakelijk dat de vier 

gemeenteraden in de kop deze visie vaststellen als de gewenste koers en richting. Uw raad wordt op dit 

moment dan ook gevraagd in te stemmen met het visiedocument. In een later stadium wordt de verdere 

invulling en uitwerking ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Verwachting is dat dit medio 

november/december 2013 zal zijn. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Uitgangspunt van deze visie is dat ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners en op wijkniveau wordt 

georganiseerd. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op 

de zelfredzaamheid en directe omgeving van betrokkenen. Deze visie sluit aan bij de gedachten uit het 

regeerakkoord over de zelfredzame samenleving en het dichtbij de inwoners organiseren van voorzieningen. 

Ook zijn gemeenten in staat de taken zo veel als mogelijk met elkaar te verbinden. Dit geeft de inwoners 

duidelijkheid over waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen.  

 

3 Argumenten

Tegen de achtergrond van de op handen zijnde decentralisaties (Participatiewet, AWBZ begeleiding en 

Jeugdzorg), waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken wordt  overgeheveld van het Rijk 

naar gemeenten, hebben de colleges  van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen (incl. 

Harenkarspel en Zijpe) en Texel eind 2011 besloten ten aanzien van beleid en uitvoering betreffende het 

sociaal domein samen te werken. Medio 2012 is door genoemde gemeenten een bestuursopdracht 

verleend met daarin onder meer opgenomen de uitwerking van een visie op de gemeentelijke 

dienstverlening in het sociaal domein. De betrokken colleges hebben destijds ingestemd met deze 

bestuursopdracht. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van een – strategische – 

visie op de transities en transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord Holland, waarvan bijgaand 

het resultaat.  

 

Tijdens een drietal consultatierondes, is door respectievelijk Maatschappelijke Instellingen, 

Participatieplatforms en gemeenteraden, nadere input geleverd, wat voor zover van toepassing in de notitie 

is verwerkt. De huidige visie heeft de goedkeuring van de colleges van Den helder, Hollands Kroon, Schagen 

en Texel. In alle vier de gemeenten wordt de visie nu ter besluitvorming aan de desbetreffende raad 

voorgelegd. 

 

De notitie bevat de focus op visie en ambitie binnen het sociaal domein en gaat vervolgens in op specifieke 

uitgangspunten/randvoorwaarden met betrekking tot de decentralisaties, de dienstverlening en de te 

realiseren uitvoeringsinstelling. 

 

De afgelopen maand is ambtelijk en bestuurlijk een belangrijke stap gezet in de verdere aanscherping en 

nuancering van de visie. Daarbij is expliciet gekeken naar het speelveld en welke rollen en 

verantwoordelijkheden waar worden neergelegd.  

 

Uitgangspunt is om de dienstverlenende taken zo dicht mogelijk bij de burger in zijn eigen omgeving te 

organiseren. Wat lokaal kan worden uitgevoerd gebeurt ook lokaal. Kleine problemen houden we klein en 

lossen we direct lokaal op. De kunst is nu om in de verdere uitwerking en implementatie vanuit maatwerk per 

gemeente te bekijken waar wat wordt opgepakt en uitgevoerd en op welke schaal een en ander wordt 

georganiseerd (uiteenlopend van sublokaal via lokaal, regionaal, bovenregionaal tot provinciaal en in 
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uitzonderingen boven provinciaal). Indien en voor zover over een gezamenlijke backoffice wordt gesproken, 

dan beperkt de taak daarvan zich tot die van administratiekantoor en kenniscentrum. 

 

Gemeenten hebben hierbij de taak en verantwoordelijkheid voor enerzijds het strategisch en tactisch beleid 

en anderzijds de bijbehorende schaarse budgetten. Dit zijn de twee essentiële sturingsmogelijkheden voor de 

gemeenten en deze dienen daarom ook bij de gemeenten te liggen of weer komen te liggen. Daaruit volgt 

tevens dat gemeenten zeer nauwgezet op inhoud en resultaten de aansturing zullen oppakken van het 

nieuw te formeren frontoffice in de vorm van sociale wijkteams. Uitgangspunten voor deze sociale wijkteams 

zijn onder andere deskundigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en brede inzetbaarheid. 

Daarnaast zullen de gemeenten eveneens leidend zijn in de contractering van uitvoerende partijen en dit 

dus in eigen hand houden. Uitvoerende partijen zullen voor hun dagelijkse operationele inzet worden 

“aangestuurd” vanuit de sociale wijkteams. Voor de administratieve ondersteuning en kennis- en 

gegevensbeheer kunnen de sociale wijkteams terugvallen op een nieuw in te richten backoffice (“regionale 

uitvoeringsorganisatie”). Met andere woorden, op deze wijze zijn we als gemeente “in control”. 

 

Voor een verdere uiteenzetting wordt kortheidshalve naar de inhoud van de notitie verwezen. De 

strategische visie vormt de kapstok voor de verdere uitwerking in beleid en uitvoering. Om voortvarend met 

de voorbereiding en implementatie van de decentralisaties in de Kop van Noord-Holland door te kunnen 

(blijven) gaan is het noodzakelijk dat uw raad instemt met bijgaande strategische visie. 

 

4 Financiën

Implementatiekosten 

Gemeenten krijgen incidenteel middelen van het Rijk voor implementatiekosten van de decentralisaties. 

Voorgesteld wordt om als uitgangspunt te hanteren dat deze incidentele middelen – zowel de reeds 

ontvangen maar niet bestemde als de nog te ontvangen middelen - geoormerkt worden voor de door de 

gemeente te maken implementatiekosten en hiervoor een (tijdelijke) bestemmingsreserve decentralisaties 

sociaal domein te creëren. 
 

Voor 2012 en 2013 is aan de nieuwe gemeente Schagen vanuit het Rijk in totaal € 422.315 beschikbaar 

gesteld voor implementatiekosten decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ gezamenlijk. Hiervan is enkel een 

bedrag van € 104.097 in de begroting 2013 opgenomen, bestaande uit € 68.391 aan implementatiemiddelen 

Jeugdzorg 2013 HSZ en € 35.706 implementatiemiddelen AWBZ 2013 voormalig Zijpe. 
 

De implementatiemiddelen AWBZ 2013 voor de voormalige gemeenten Harenkarspel en Schagen ter hoogte 

van € 88.153 in totaal zijn niet in de begroting 2013 opgenomen. Voorstel is om deze middelen bij de 

bestuursrapportage 2013 alsnog door uw raad te laten oormerken voor de implementatiekosten 

decentralisaties en toe te voegen aan de hiervoor te creëren bestemmingsreserve. 
 

Daarnaast zijn de van het Rijk ontvangen implementatiemiddelen decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ voor 

2012 eveneens niet bestemd voor de door de gemeente te maken implementatiekosten. In totaal betreft dit 

voor de drie voormalige gemeenten € 230.065, waarvan € 184.436 voor AWBZ en € 45.629 voor Jeugdzorg. 

Voorstel is om deze middelen alsnog aan de te creëren bestemmingsreserve toe te voegen en dit bij de 

vaststelling van de jaarrekening 2012 door uw raad te laten besluiten. 

 

Samengevat ziet het er als volgt uit: 

 2012 2013 

Nog bestemmen Reeds bestemd Nog bestemmen Reeds bestemd 

AWBZ 184.436 0 88.153 35.706 

Jeugdzorg 45.629 0 0 68.391 

subtotaal 230.065 0 88.153 104.097 

totaal 230.065 192.250 

Eindtotaal 422.315 

 

 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 5 van 7 

De reden om deze bestemmingsreserve te creëren en meerjarig de incidentele Rijksmiddelen hieraan toe te 

voegen is dat de gemeente de komende 2 à 3 jaar in toenemende mate zal worden geconfronteerd met te 

maken implementatiekosten. Het is daarvoor noodzakelijk eventuele overschotten uit eerdere jaren te 

kunnen gebruiken voor eventuele tekorten in de komende 2 à 3 jaar. Dat is ook logisch omdat het Rijk voor 

enkele jaren incidenteel middelen aan de algemene uitkering toevoegt expliciet ter dekking van 

gemeentelijke implementatiekosten m.b.t. de decentralisaties. 
 

We gaan ervan uit dat de door het Rijk beschikbaar gestelde en nog ter beschikking te stellen incidentele 

middelen voor implementatiekosten decentralisaties toereikend zullen zijn om de incidentele 

implementatiekosten van de gemeente Schagen te kunnen financieren. Mocht in de loop van de 

implementatieperiode blijken dat dit alsnog niet het geval is, zullen wij met aanvullende voorstellen komen 

hoe dit op te lossen. 
 

Uitvoeringskosten 

Over de toekomstige uitvoeringskosten na implementatie in de gemeenten valt op dit moment concreet nog 

niet aan te geven wat de uiteindelijke effecten voor de individuele gemeenten zullen zijn. Naast 

onduidelijkheid over de omvang van de over te hevelen middelen richting gemeente ontbreken vooralsnog 

de toekomstige verdeelmodellen binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds. Naar verwachting 

zal de mei- c.q. junicirculaire 2013 hier meer duidelijkheid in brengen. Zodra meer bekend is wordt hierop 

verder in het proces op teruggekomen. Vooralsnog kunnen we het volgende indicatief aangeven aan de 

hand van de landelijke budgetten. 

 

Bedragen in 

€ 1.000.000,- 

Landelijk % Lokaal Schagen 

Budget Taakstelling netto Budget Taakstelling Netto 

Jeugdzorg 3.000 - 450 2.550 15 7,2 - 1,1 6,1 

AWBZ OB/DB 6.400 - 1.600 4.800 25 15,4 - 3,8 11,6 

Participatiewet 11.000 - 1.830 9.170 17 26,4 - 4,4 22,0 

Totaal. 20.400 - 3.880 16.520 19 49,0 - 9,3 39,7 

 

Indicatief is de verwachting dat Schagen de netto budgetten overgeheveld zal krijgen, wat een korting is 

van ruim 19%. Met andere woorden, we zullen meer voor minder als motto moeten gaan hanteren. 

 

Daarnaast  zal als uitgangspunt gelden dat de toekomstige uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde 

taken budgettair neutraal binnen de door het Rijk over te dragen middelen zal gaan plaatsvinden. Met 

andere woorden, de samenwerkende gemeenten gaan de Rijkskorting op deze budgetten niet 

compenseren. We doen het dus met de netto budgetten. 

Daarbij geldt tevens dat er geen onderlinge vereffening tussen de gemeenten zal plaatsvinden bij 

overschrijding en onderbesteding van de uitvoeringsbudgetten per gemeente. Eventuele tekorten per 

gemeente op de uitvoeringskosten blijven een eigen verantwoordelijkheid van iedere gemeente zelf om 

deze op te lossen. 

 

Wat betreft de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt regionaal voorgesteld deze organisatie lean en mean te 

realiseren. De nieuwe organisatie wordt een geheel andere organisatie dan de bestaande organisatie(s) met 

een geheel andere opdracht. We gaan criteria en normen voor een efficiënte uitvoering en bedrijfsvoering 

formuleren die het uitgangspunt zijn de inrichting van de uitvoeringsorganisatie. 

 

5 Risico's

In dit stadium vooralsnog geen. 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink, wnd. 
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Gepubliceerde stukken: 

1. Strategische Visie op de drie transities en transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-

Holland. 

2. Advisering Wmo Advies Raad, WSW-panel en ISD-cliëntenpanel (wordt 14 mei nagezonden). 

3. Sheets presentatie informatiebijeenkomst woensdag 3 april 2013. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nr. ;  

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 14 mei 2013; 

 

besluit:

1. In te stemmen met de Strategische Visie op de drie transities en transformatie binnen het Sociaal 

Domein Kop van Noord-Holland. 

2. In te stemmen met het oormerken van de reeds ontvangen en nog te ontvangen incidentele 

rijksmiddelen implementatiekosten decentralisaties uitsluitend voor de door de gemeente Schagen te 

maken implementatiekosten, en hiervoor een tijdelijke bestemmingsreserve decentralisaties sociaal 

domein te creëren. 

3. In te stemmen met het bij de bestuursrapportage 2013 alsnog bestemmen van de 

implementatiemiddelen AWBZ 2013 voor de voormalige gemeenten Harenkarspel en Schagen ter 

hoogte van € 88.153 in totaal voor de implementatiekosten decentralisaties en deze toe te voegen 

aan de in beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

4. In te stemmen met bij de jaarrekening 2012 alsnog bestemmen van de implementatiemiddelen AWBZ 

en jeugdzorg 2012 ter hoogte van € 230.065 in totaal voor de implementatiekosten decentralisaties en 

deze toe te voegen aan de in beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

5. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren de aan deze tijdelijke 

bestemminsgreserve decentralisaties sociaal domein toegevoegde middelen in te zetten voor de 

door de gemeente Schagen te maken implementatiekosten en hierover via de reguliere P&C-cyclus 

te rapporteren. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 mei 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


