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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
1. Het deel ‘Transitie Sociaal Domein’ van het beleidsplan vast te stellen, in het bijzonder: 

a. De gezamenlijke opgave, doelen en uitgangspunten; 
b. Met betrekking tot het financiële kader en de begroting in te stemmen met het 

instellen van een bestemmingsreserve transitie sociaal domein, waarin de 
bestaande bestemmingsreserves Wmo, Participatiebudget en Knelpunten 
Inburgering worden opgenomen; 

c. Kennis te nemen van de stand van zaken op het gebied van regionale 
samenwerking en de ontwikkelagenda 2015 – 2018; 

2. Deel A Wmo van het beleidsplan vast te stellen, in het bijzonder: 
a. De doelen en uitgangspunten; 
b. Het financiële kader; 
c. De in te zetten maatregelen/instrumenten/voorzieningen; 

3. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 vast te stellen. 
4. Deel B Jeugdwet van het beleidsplan vast te stellen, in het bijzonder: 

a. De doelen; 
b. De op twee punten aangepaste 10 uitgangspunten van de visie op de jeugdhulp 

'Handen uit de mouwen!'; 
c. Het aangepaste stroomschema; 
d. Het financiële kader, inclusief de verdeling lokaal - regionaal aandeel Flevoland; 

5. De Verordening Jeugdhulp 2015 vast te stellen 
6. Deel C Participatiewet vast te stellen, in het bijzonder: 

a. De doelen en uitgangspunten; 
b. De in te zetten maatregelen/instrumenten/voorzieningen, zowel voor de 

werkzoekenden als ten aanzien van de werkgevers; 
c. De financiële kaders; 
d. De tekorten in 2015 en 2016 te dekken uit de te vormen bestemmingsreserve 

transitie sociaal domein en voor 2017 e.v. de resultaten van de uitwerking van de 
business case af te wachten. De voor de transities beschikbare financiële middelen, 
sociaal deelfonds en de in te stellen bestemmingsreserve transitie sociaal domein, 
zijn en blijven kader stellend voor het sociaal domein. 
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INHOUD          

INLEIDING 

In voorliggend beleidsplan zijn de visies, uitgangspunten en principes uit de toekomstvisie ‘De 
kracht van Dronten’, ‘Drieluik Sociale Visie 2030’ en de verschillende deelvisies van de 
transitieprojecten uitgewerkt. Het plan is richtinggevend van karakter en waar nodig is flexibiliteit 
ingebouwd. Enerzijds omdat we nog een aantal onzekerheden hebben over de vraag en het 
aanbod en anderzijds omdat de praktijk moet leren wat feitelijk nodig is om de taken goed te 
kunnen uitvoeren. Er is ruimte voor nadere uitwerking en aanpassing van het beleid; het jaar 2015 
beschouwen we als het implementatiejaar dat met dit beleidsplan zo goed mogelijk is voorbereid. 
Het beleidsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partners, aanbieders, OBD en 
cliënten. De reacties uit de inspraakronde zijn in dit concept beleidsplan 2.0 verwerkt; een overzicht 
van de reacties en de antwoordbrieven van het college daarop zijn als bijlage toegevoegd. Het 
OBD zal op versie 2.0 en de nieuwe versies van de verordeningen Wmo en Jeugdhulp nog een 
definitief schriftelijke advies uitbrengen. Dit advies en reactiebrief van college wordt nagezonden. 
 
In de bijlage van dit raadsvoorstel treft u een overzicht aan van de veranderingen/ aanvullingen ten 
opzichte van versie 1.0 (de versie die begin deze zomer is vrij gegeven voor de inspraakronde). 
 
Per 1 januari 2015 ontvangt de gemeente van het rijk de budgetten voor de Wmo 2015, Jeugd- en 
Participatiewet via een sociaal deelfonds. De budgetten worden ontschot (ongedeeld) 
overgeheveld naar de gemeente en het staat de gemeente vrij om te bepalen hoeveel middelen per 
transitie ingezet worden. De raad heeft in de programmabegroting 2014 als kader meegegeven dat 
de transities binnen het sociaal deelfonds budgettair neutraal moeten worden uitgevoerd. Dit met in 
achtneming van het gestelde in de risicoparagraaf.  
 
In de kadernota 2015 is aangegeven dat het verstandig is om een ‘achtervang’ te creëren voor 
schrijnende gevallen en een buffer om fluctuaties op te kunnen vangen. Met name in de eerste 
jaren is onzeker in hoeverre we uitkomen met de beschikbare budgetten. Enerzijds omdat de 
gemeente verplicht is continuïteit van zorg te bieden op basis van afspraken uit het ‘oude’ stelsel 
(Jeugdwet), anderzijds omdat we van te voren niet precies weten hoe nieuwe beleidsmaatregelen 
in de praktijk zullen uitpakken en tenslotte omdat de kortingspercentages bij alle drie transities 
oplopen in de jaren 2015 – 2017. Daarnaast bestond er al enige jaren een financieel risico met 
betrekking tot het meerjarig perspectief voor het SW-bedrijf IMpact. 
 
Op grond van de tijdelijke wet deelfonds sociaal domein worden de middelen die het rijk 
beschikbaar stelt, verplicht besteed aan de nieuwe taken en kunnen deze niet voor andere zaken 
ingezet worden. Op dit moment kan niet met zekerheid gesteld worden of de budgetten in 2015 – 
2017, dan wel de periode erna, toereikend zijn. Daarom wordt voorgesteld een 
bestemmingsreserve transitie sociaal domein in te stellen. 

 
ARGUMENTEN 

1.1 Het deel ‘Transitie Sociaal Domein’ beschrijft de gezamenlijke opgave en een aantal transitie 
overstijgende thema’s (a) 
Het beleidsplan bestaat uit een algemeen deel 'Transities Sociaal Domein' en drie delen waarin in 
wordt gegaan op de drie transities (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet). In het eerste deel 
wordt een beeld gegeven van het sociaal domein in Dronten, wordt de gezamenlijke opgave 
beschreven en komt een aantal transitie overstijgende thema's aan de orde. 
 
1.2 Het is verstandig om een buffer te creëren om fluctuaties op te vangen  
Het voorstel is om in ieder geval voor de ingroeiperiode 2015 – 2017 vanuit de bestaande 
afzonderlijke reserves in het sociaal domein een nieuwe bestemmingsreserve transitie sociaal 
domein te creëren die als buffer kan dienen voor de beginjaren en zo nodig voor de periode 
daarna. Het gaat dan met name om het saldo van de bestemmingsreserve Wmo (circa 1,3 miljoen) 
en daarnaast twee (kleinere) bestemmingsreserves: 
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- Bestemmingsreserve Participatiebudget. Het saldo van deze reserve (circa € 50.000) kan 
per 1-1-2015 worden toegevoegd aan de nieuwe reserve transitie sociaal domein. 

- Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering. In 2015 is een deel van deze reserve nog 
nodig voor kosten ten behoeve van (de uitfasering van) inburgeringstaken. Het restant van 
deze reserve per 1-1-2015 kan toegevoegd worden aan de nieuwe reserve transitie sociaal 
domein (circa € 205.000). 

 
In totaal ontstaat daarmee een buffer (bestemmingsreserve) van ruim 1,5 miljoen euro. Na de 
ingroeiperiode gaan we evalueren of de middelen vanuit het sociaal deelfonds toereikend zijn en in 
het verlengde hiervan of de bestemmingsreserve in stand moet worden gehouden en zo ja, in 
welke omvang. 
 
2.1 Het beleidsplan deel A Wmo 2015, is een wettelijke verplichting en dient vóór 1 november 2014 
door de raad te worden vastgesteld. 
Het is wettelijk verplicht het beleidsplan voor de Wmo 2015 uiterlijk 1 november door de raad te 
laten vaststellen. Wij willen dat het beleidsplan al in september wordt vastgesteld. De belangrijkste 
reden hiervan is de zeer korte implementatieperiode. Indien beleidsplan op tijd wordt vastgesteld, 
lijkt het vooralsnog haalbaar om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. 
 
2.2 Het financiële kader is aangepast en uitgesplitst 
Op basis van de meicirculaire en de gemeentebegroting is een nadere analyse gemaakt van de 
beschikbare budgetten en bijbehorende kortingspercentages, waardoor er nu een compleet beeld 
gepresenteerd kan worden. 
 
3.1 De verordening is ten opzichte van de inspraakversie op onderdelen verbeterd en aangevuld 
Op de externe inspraakronde zijn geen reacties gekomen. Wel zijn er nog interne reacties en 
inzichten verwerkt en daarnaast is het vergelijk gemaakt met een aantal verordeningen van andere 
gemeenten. De voorbereidingstijd voor de versie die u eerder heeft ontvangen was zeer beperkt en 
ook waren toen nog weinig verordeningen van andere gemeenten beschikbaar. De verordening 
Wmo en Jeugdhulp zijn ook onderling op samenhang en consistentie doorgelopen. Het OBD brengt 
nog advies uit over deze tweede versie. 
 
4.1 Het beleidsplan deel B Jeugdwet, is een wettelijke verplichting en dient vóór 1 november 2014 
door de raad te worden vastgesteld. 
Het is wettelijk verplicht het beleidsplan voor de Jeugdwet uiterlijk 1 november door de raad te laten 
vaststellen. Wij willen dat het beleidsplan al in september wordt vastgesteld. De belangrijkste reden 
hiervan is de zeer korte implementatieperiode. Indien beleidsplan op tijd wordt vastgesteld, lijkt het 
vooralsnog haalbaar om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. 
 
4.2 Het financiële kader is uitgewerkt, inclusief verdeling regionaal – lokaal aandeel 
De meerjarenbegroting en de toedeling van het budget naar regionale en lokale zorgvormen 
vormen samen het richtinggevend kader voor de uitvoering van de jeugdhulp. De 
meerjarenbegroting (zie hieronder) is gebaseerd op het historisch gebruik. Daarin is gefaseerd het 
kortingspercentage verwerkt dat het rijk in 2018 gerealiseerd wil hebben. Het rijk heeft aangegeven 
in december 2014 met een nieuw objectief verdeelmodel te komen. Aan de hand daarvan zal de 
meerjarenbegroting aangepast worden. De verwachting is dat het objectief verdeelmodel voor 
Dronten nadelig uitpakt. 
 
De toedeling van het budget naar regionale en lokale zorgvormen is gebeurd aan de hand van de 
ombuiging die is afgesproken in het Regionaal Transitiearrangement en Transitieplan (vastgesteld 
door de betrokken raden eind 2013/ begin 2014). De toedeling naar regionale en lokale 
zorgvormen is onder voorbehoud opgenomen in het deelbeleidsplan jeugd en wordt vastgelegd in 
het Regionale Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017. Dit plan wordt in oktober in de raad ter 
vaststelling aangeboden. De toedeling is op niveau van Flevoland totaal: 50,5% regionale omzet en 
49,5% lokale omzet. De bedragen bij de zorgvormen zijn richtinggevend en worden benut als 
referentiekader voor de uitvoering. De afrekening vindt plaats op basis van het daadwerkelijke 
gebruik. Het definitieve lokale en regionale budget wordt bepaald door het daadwerkelijke gebruik 
door inwoners uit Dronten. 
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  Is 97% -6% is 91% -6% is 85%   

Uitgaven Jeugdhulp Dronten Bedrag  Bedrag  Bedrag  Bedrag  

  2015 2016 2017 2018 

Lokaal Eigen Kracht (LEK) 1.343.035 1.259.961 1.176.886 1.176.886 

Lokaal Ondersteuning (LO) 4.213.637 3.953.000 3.692.362 3.692.362 

Jeugd GGZ Lokale Ondersteuning (GLO) 437.899 410.812 383.726 383.726 

Jeugd GGZ Regionale Hulp  (GRH) 1.119.855 1.050.586 981.316 981.316 

Regionale Hulp (RH) 4.302.218 4.036.101 3.769.985 3.769.985 

Uitvoeringskosten (Gemeentelijk)  203.597 266.011 289.375 289.375 

Totale Kosten aanbod Jeugdhulp 11.620.241 10.976.471 10.293.651 10.293.651 

Totaal Overall 2015 2016 2017 2018 

Totale kosten Regionaal 5.859.972 5.497.500 5.135.027 5.135.027 

Totale kosten Gemeentelijk 5.760.269 5.478.971 5.158.624 5.158.624 

Buffer Regionaal (incl. LTA*) 602.453 565.187 527.922 527.922 

Buffer Gemeentelijk 688.685 646.086 603.487 603.487 

Budget meicirculaire 2014  12.911.379 12.187.745 11.425.060 11.425.060 

     * LTA staat voor Landelijk Transitie Arrangement 
 
Het nu voorgestelde lokale aandeel maakt het mogelijk de beleidsmaatregelen zoals beschreven in 
deel B op het benodigde niveau uit te voeren. 
 
5.1 De verordening is ten opzichte van de inspraakversie op onderdelen verbeterd en aangevuld 
Op de externe inspraakronde zijn geen reacties gekomen. Wel zijn er nog interne reacties en 
inzichten verwerkt en daarnaast is het vergelijk gemaakt met een aantal verordeningen van andere 
gemeenten. De voorbereidingstijd voor de versie die u eerder heeft ontvangen was zeer beperkt en 
ook waren toen nog weinig verordeningen van andere gemeenten beschikbaar. De verordening 
Wmo en Jeugdhulp zijn ook onderling op samenhang en consistentie doorgelopen. Het OBD brengt 
nog advies uit over deze tweede versie. Daarbij de opmerking dat pas recent is besloten dat OBD 
in de toekomst ook als belangenbehartigingsorgaan voor de Jeugdwet zal gaan fungeren. 
 
6.1 Het beleidsplan deel C Participatiewet, is een wettelijke verplichting en dient vóór 1 november 
2014 door de raad te worden vastgesteld. 
Het is wettelijk verplicht het beleidsplan voor de Participatiewet uiterlijk 1 november door de raad te 
laten vaststellen. Wij willen dat het beleidsplan al in september wordt vastgesteld. De belangrijkste 
reden hiervan is de zeer korte implementatieperiode. Indien beleidsplan op tijd wordt vastgesteld, 
lijkt het vooralsnog haalbaar om de continuïteit te kunnen garanderen. De verordeningen behorend 
bij de Participatiewet staan voor de raad van oktober gepland. 
 
6.2 Tekorten 2015 en 2016 incidenteel te dekken uit bestemmingsreserve transitie sociaal domein 
Afgesproken is dat de uitvoering van de Participatiewet budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Op 
basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de feiten en cijfers van de toekomstige jaren 
(voor zover bekend) is de begroting Participatiebudget opgesteld. Het is onverstandig om op 
voorhand al instrumenten te schrappen uit de begroting om het tekort op te lossen, omdat dit een 
aantal risico’s met zich meebrengt: 

1. Er ontstaat een risico op het inkomensdeel omdat mensen mogelijk langer een uitkering 
blijven ontvangen. 

2. In aansluiting op punt 1 geldt dat als het zorgklanten betreft er problemen op andere 
maatschappelijke terreinen kunnen ontstaan. Te denken valt dan aan huisuitzettingen, 
overlast in de buurt etc. 
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3. Bij een toekomstige aanvraag voor een IAU of MAU kan het schrappen van voorzieningen 
voor (bepaalde) doelgroepen/klanten de kans op honorering van de aanvraag verkleinen.  

 
Daarom wordt voor de jaren 2015 en 2016 voorgesteld om de tekorten in 2015 en 2016 incidenteel 
te dekken uit de bestemmingsreserve transitie sociaal domein. Voor het te verwachten tekort op de 
langere termijn (2017-2018) wordt voorgesteld om de business case Wsw af te wachten en op 
basis daarvan verdere bijsturing te laten plaatsvinden. De ervaring die in 2015 en 2016 wordt 
opgedaan met de uitvoering van de Participatiewet en de andere twee transities wordt in deze 
bijsturing ook meegenomen.  
 

 
Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


