
 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Stadhuis, Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 

 

 

Geachte leden, 

 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘uitwerking doelen en effecten sociaal 

domein en transitie basisinfrastructuur’ op 3 oktober, hebben wij u toegezegd op 

een aantal vragen schriftelijk antwoord te geven. Het betreft een verduidelijking van 

het afwegingskader voor het beoordelen van subsidieaanvragen en de relatie met de 

verzakelijking van de subsidiesystematiek. Daarnaast komen wij in de bijlage bij 

deze brief terug op een aantal specifieke vragen. 

 

Verzakelijking subsidiesystematiek 

In de ‘Kadernota Subsidiesystematiek in Haarlem’ (2012/113347) heeft de raad een 

afwegingskader, een toepassingskader, een verantwoordingskader en een 

uitvoeringskader vastgesteld.  

 Het afwegingskader geeft antwoord op de vraag welk instrument het meest 

doelmatig kan worden ingezet om de gemeentelijke doelstelling te realiseren: 

zelf doen, inkopen of aanbesteden en subsidie. 

 Het toepassingskader beschrijft  vier sturingsmodellen voor 

subsidieverstrekking: open inschrijving, gesloten inschrijving, aanwijzing en 

waardering. 

 Het verantwoordingskader onderscheidt vier varianten waarop 

subsidieontvangers zich moeten verantwoorden over de subsidies, afhankelijk 

van de hoogte ervan.  

 Het uitvoeringskader beschrijft de wijze waarop de verzakelijking van de 

subsidiesystematiek uiteindelijk binnen onze gemeente wordt geïmplementeerd. 

 

In de informatienota ‘Afwegingskader subsidiesystematiek’(2012/207540) hebben 

wij u geïnformeerd over de toepassing van het afwegingskader. Daarin hebben wij 

de volgende conclusies getrokken: 
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 In het algemeen is het instrument van subsidies het meest toepasselijke 

instrument. 

 Bestaande subsidies dragen bij aan de doelen in de begroting 

 De veranderopgave ligt in de toepassing van de nieuwe systematiek: het 

professionaliseren van opdrachtgeverschap (kaderstelling) en het maken en 

verantwoorden van (meerjarige) prestatieafspraken. 

 

Ook is nog eens vermeld dat verandering van subsidierelaties alleen kan met 

inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarbij  de 

Algemene wet bestuursrecht  van toepassing is. Om geheel volgens de 

kaderstellende nota Subsidiesystematiek in Haarlem te kunnen werken, moet er een 

‘vrij speelveld’ zijn, waarbij afwegingen niet worden beperkt door bestaande 

subsidierelaties. Daarom is nu in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 

vastgelegd dat wij subsidierelaties (kunnen) aangaan voor bepaalde tijd (max. vier 

jaar) om dit vrije speelveld te creëren. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om in de 

toekomst een subsidie te stoppen zonder afbouwverplichtingen.  

 

Wat betekent dit voor de huidige subsidies in het sociaal domein? 

De verschillende aspecten van het verzakelijkingstraject worden op dit moment 

geïmplementeerd in de nieuwe ASV. Deze is leidend voor de wijze waarop wij met 

subsidies omgaan. 

 

In mei heeft de gemeenteraad geen akkoord gegeven op het toenmalige voorstel om 

alle subsidies in het sociaal domein in 2014, 2015 en 2016 af te bouwen en te 

beëindigen per 2017. Dat betekent dat de huidige subsidierelaties in het sociaal 

domein vooralsnog doorlopen. Er is gekozen om tot 1 juli 2014 de huidige subsidies 

2013 voort te zetten.  

 

Het college stelt de raad nu voor om bij de uitvraag voor de periode na 1 juli 2014  

tot en met 2015 maatwerk toe te passen. Reden hiervoor is dat een generieke 

afbouw pas gerealiseerd zou kunnen worden per 1 januari 2015 vanwege het 

benodigde juridische en ordentelijke proces dat daarbij hoort. We zouden dan de 

tweede helft van 2014 niet al kunnen inzetten op de noodzakelijke transitieopgave 

binnen onze subsidierelaties in het sociaal domein.  

Bij het voorgestelde maatwerk beoordelen we alle ingediende prestatieplannen per 

organisatie. Het proces en de beoordelingscriteria die we hierbij toepassen leest u 

verderop in deze brief.  

Op basis van het nu voorgestelde proces kunnen sommige subsidies stoppen of 

verlaagd worden binnen de juridische kaders van de Algemene wet bestuursrecht. 

Andere organisaties  zullen wellicht meer subsidie krijgen. Het is mogelijk dat in de 

herverdeling van beschikbare middelen ruimte ontstaat om nieuwe aanbieders een 

subsidie te verstrekken. Er is geen ruimte om nu te starten met een open 

inschrijving, omdat we de bestaande subsidierelaties op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht moeten respecteren. Anders ligt dat bij subsidies die in de 

afgelopen periode op basis van het afwegingskader zijn getransformeerd naar 

inkooprelaties. Dit is echter maar zeer beperkt het geval, zoals wij hebben 

aangegeven in bovengenoemde informatienota. Dat betekent dat er op de korte 

termijn beperkte  mogelijkheden voor nieuwe spelers in het veld zijn. De 
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daadwerkelijk vrije ruimte vanaf 1 juli 2014 is bekend nadat de prestatieplannen 

zijn beoordeeld en het subsidiebedrag is gekwantificeerd. 

 

Transitie basisinfrastructuur: uitvraag 2014 - 2015 

De subsidie-uitvraag 1 juli 2014 – 2015 heeft nog veel vragen opgeroepen. De 

procesafspraken die we eerder met u hebben gemaakt lichten we hier nader toe. 

 

Stap 1 Vaststellen geactualiseerde doelen en effecten 

Wij hebben tijdens de subsidiedialogen de doelen en effecten voor de uitvraag na 1 

juli 2014 verder aangescherpt. Op het abstractieniveau waarop doelen en effecten in 

onze programmabegroting staan, leidt dat niet tot grote verschuivingen. Het 

actualiseren van doelen en effecten binnen het sociaal domein is een eerste stap.  De 

ordening is anders (leefdomeinen) dan tot nu toe binnen de begroting 

(programma’s). We onderzoeken op dit moment hoe we het sociaal domein binnen 

de nieuwe programmabegroting gaan vormgeven. Transparantie en beheersing zijn 

hierbij leidend. De 'leidende patronen' van Samen voor elkaar zijn input voor de 

indeling van de programmabegroting, evenals de vormgeving van het deelfonds 

sociaal domein (brief Plasterk “Vormgeving deelfonds sociaal domein” van 9 
oktober 2013). Doelen en effecten maar met name resultaat en prestatie-indicatoren 

haken aan bij de subsidiesystematiek, namelijk samenhang en afstemming in 

aanpak en vooral integrale oplossingen vanuit de leefsituatie van burgers.  

 

Er zijn echter wel belangrijke accentverschillen aangebracht. Met name de 

gewenste beweging naar meer preventie, werken aan de voorkant en versterken van 

eigen kracht en zelfredzaamheid keren terug in de geactualiseerde doelen en 

effecten. 

Dat is ook niet verwonderlijk: het gaat nu vooral om een andere kijk op de 

oplossingsrichtingen, de vraagstukken waar we voor staan (doelen en effecten) zijn 

niet wezenlijk anders. Zo blijft de participatie van mensen met een beperking een 

doel, de oplossingsrichtingen zijn echter meer dan voorheen gelegen in het 

bevorderen van eigen kracht en zelfredzaamheid. En deze oplossingsrichtingen 

verwachten wij terug te zien in de prestatieplannen van de aanbiedende organisaties 

en zullen we vervolgens ook vertalen naar prestatie-indicatoren ten behoeve van de 

uiteindelijke subsidiebeschikkingen. 

 

We hebben ervoor gekozen om te werken met een matrix van leefdomeinen en de 

doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen. Elke ordening, ook de huidige 

ordening in onze programmabegroting, kent zijn beperkingen. We hebben echter 

voor deze ordening gekozen omdat deze ook aansluit bij de 

zelfredzaamheidsmatrix, een instrument waarmee we ook op individueel 

klantniveau effecten en resultaten kunnen meten.  

Tegelijkertijd wordt met de matrix van leefdomeinen en doelgroepen zichtbaar waar 

we als gemeente geen doelen en/of effecten formuleren en waar we dan ook geen 

vraag formuleren.  

 

Deze ordening benoemt geen activiteiten. Activiteiten als sport, speeltuinwerk of 

sociaal raadsliedenwerk zijn middelen om een doel of een effect te realiseren. Het is 
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aan de partners in de stad om aan ons in de subsidieaanvragen voor te stellen welke 

middeleninzet het beste bijdraagt aan onze geactualiseerde doelen en effecten.  

 

Op de uitvraag op basis van doelen en effecten zijn twee uitzonderingen, omdat 

deze reeds vanuit de veranderopgave met onze partners zijn ontwikkeld en 

succesvol blijken te werken: BUUV en het sociaal wijkteam
1
.  

BUUV wordt reeds uitgevoerd door belangrijke partners in de stad in 

samenwerking met de gemeente. Daarnaast zijn meer dan 25 maatschappelijk 

partners betrokken bij BUUV. De rol van de gemeente ligt op dit moment bij de 

regie over BUUV, de communicatieve inzet, coördinatie op de inzet van de sociaal 

makelaars en de uitvoering door één van de professionele sociaal makelaars.  

De gemeente wil bij de verdere uitrol van BUUV over de hele stad in 2014 zich 

terugtrekken uit de uitvoering en hierop een uitvraag doen aan onze partners. De 

coördinatie en uitvoerende werkzaamheden van zowel professionele als vrijwillige 

sociaal makelaars komt dan in handen te liggen bij onze partners. 

De gemeente zal alleen de regie op het concept van BUUV, de kaders en doelen en 

effecten voeren en bij de uitvoering verantwoordelijk blijven voor de 

communicatieve inzet. 

 

Bij vaststelling van de nota Samen voor elkaar heeft de raad vastgesteld dat het 

Sociaal wijkteam een sleutelrol vervult in de nieuwe sociale infrastructuur die de 

gemeente voorstaat. Tevens heeft de raad daarbij besloten dat BUUV een onderdeel 

uitmaakt van de basisinfrastructuur. Om deze redenen wordt in de nota voorgesteld 

te besluiten het over de benodigde financiële budgetten voor  Sociaal wijkteam en 

BUUV in 2014.  

 

Op basis van ervaringen elders omtrent de sociaal wijkteams en onze evaluatie van 

het functioneren van BUUV constateert het college dat beide instrumenten zonder 

enige twijfel een belangrijke bijdrage leveren aan respectievelijk het realiseren van 

een integrale wijkgerichte aanpak en het realiseren van de noodzakelijk geachte 

mentaliteits- en gedragsverandering bij de burgers. Het college kiest ervoor om 

beide bewezen aanpakken met onze maatschappelijk partners te continueren en uit 

te breiden om daarmee de noodzakelijke veranderingen in 2014 verder vorm te 

geven. Zo wordt voortgang geboekt in de voorbereiding op de zeer ingrijpende 

wijzigingen met ingang van 2015. Daarnaast constateert het college dat in 

Nederland en ook binnen Haarlem  geen concrete andere initiatieven zijn die 

vergelijkbaar of beter bijdragen aan de gewenste beweging.  

 

De sociale wijkteams worden ook landelijk gezien als een werkwijze waarvan een 

belangrijke preventieve werking uitgaat en waarvoor het Rijk per 2015 ook 

middelen beschikbaar wil stellen. Voor beide onderdelen geldt dat partners 

betrokken zijn en blijven bij de verdere ontwikkeling. 

 

Stap 2 Bepalen effectindicatoren 

Effectindicatoren moeten de gezamenlijke inspanningen van alle partners – burgers, 

gemeente en organisaties - binnen het betreffende domein meten. Individuele 

                                                      
1
 Nota ‘Samen voor elkaar: op weg naar een nieuwe sociale infrastructuur’, 26 februari 

2013, 2013/55659 
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instellingen zullen niet worden afgerekend op deze effectindicatoren omdat zij 

slechts één van de actoren zijn. Op dit moment werken we met de gemeentelijke 

afdeling Onderzoek & Statistiek aan een set van effectindicatoren passend bij de 

geactualiseerde doelen en effecten. Bepalend hiervoor is de vraag in hoeverre we 

kunnen bouwen op onafhankelijke bronnen, zoals de Atlas van Nederland, het 

Omnibusonderzoek et cetera. Dat is dan ook de reden dat nog niet alle 

effectindicatoren ‘smart’ zijn  ingevuld. 

De verantwoording van de subsidieontvangers gebeurt op basis van afgesproken 

prestaties (stap 5). 

 

Stap 3 Subsidie-uitvraag 

In december verzenden we aan de huidige subsidiepartners de uitvraag voor de 

periode na 1 juli 2014. In deze subsidiebrief verzoeken we partners aan te geven op 

welke wijze zij denken te kunnen bijdragen aan de realisatie van de geactualiseerde 

doelen en effecten binnen die domeinen waar zij al actief zijn.  

In deze brief vragen wij dus naar hun bijdrage, we geven niet vooraf invulling aan 

de ‘hoe-vraag’. Wel vermelden we dat de aanbiedingen beoordeeld worden aan de 

hand van de kaders zoals benoemd in stap 4. Tenslotte geven we aan dat we 

dezelfde brief, per leefdomein, naar meerdere instellingen sturen zodat ze van 

elkaar weten aan wie wij de vraag stellen om zo de gewenste samenwerking en 

synergie te bevorderen. Kortom: de partners zijn aan zet, de gemeente stelt de 

kaders. Andere partners mogen uiteraard ook een subsidieaanvraag indienen. 

Eventuele honorering ervan is echter afhankelijk van het budgettair kader. We 

hebben immers geen generieke maatregel genomen om subsidierelaties te 

beëindigen of af te bouwen waardoor er per 1 juli 2014 weinig financiële ruimte 

ontstaat voor nieuwe partners. 

 

Stap 4 Beoordeling subsidieaanvragen 

De subsidieaanvragen verwachten wij in februari 2014. Deze worden beoordeeld op 

dezelfde wijze als al eerder is ingezet met de verzakelijking van de 

subsidiesystematiek. Denk daarbij aan klanttevredenheid, prijs-kwaliteitverhouding 

en de risicoclassificatie. 

 

In de beoordeling van de nieuwe subsidieaanvragen kijken we – naast het 

afwegingskader verzakelijking subsidiesystematiek - naar de volgende criteria:  

 
Criteria beoordeling 

subsidieaanvragen 

Toelichting 

Mate waarin deze bijdragen aan de 

vastgestelde doelen en effecten. 

De doelstellingen en effecten zijn door partners 

in de stad aangescherpt in de subsidiedialogen. 

Deze vormen de basis voor de vraagformulering. 

De aanvragen worden hieraan getoetst. 

Mate waarin deze bijdragen aan de 

uitgangspunten van de transitie 

sociaal domein. 

In de aanvragen moet de beweging beschreven 

zijn naar interventies gericht op preventie, 

zelfredzaamheid, eigen-kracht en informele 

ondersteuning (vrijwillige inzet en mantelzorg). 

 

Mate van bevordering inclusieve 

samenleving. 

In de aanvragen moet zichtbaar zijn de mate 

waarin kwetsbare burgers gebruik kunnen 

maken van de voorzieningen in de 
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basisinfrastructuur. 

 

Mate van integraliteit, afstemming 

en synergie in samenwerking met 

andere aanbieders binnen het 

betreffende domein. 

Het betreft hier het opheffen van dubbelingen 

dan wel overlap in producten en dienstverlening. 

Wij verwachten dat aanbieders zelf aangegeven 

welke dubbelingen er in het aanbod zijn 

opgeheven, hoe een integrale samenwerking 

leidt tot een beter resultaat voor de burger en hoe 

een versterking van de onderlinge samenwerking 

leidt tot een kostenbesparend effect. 

 

De meest effectieve schaalgrootte 

voor het beste resultaat: de wijk of 

de stad.  

 

In de aanvragen moet beargumenteerd worden 

aangegeven in hoeverre de dienstverlening een 

stedelijk of eerder een wijkgericht karakter dient 

te hebben. 

 

Bovenstaande criteria en de geactualiseerde effecten moeten er toe leiden dat er een 

daadwerkelijke transitie plaatsvindt binnen de basisinfrastructuur. De beweging die 

we willen zien zijn deze: 

- Van de achterkant naar de voorkant: meer preventie, vroegsignalering en 

snellere interventies als nodig; 

- Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: bevorderen van eigen kracht en 

zelfredzaamheid, zodat; 

- Het beroep op duurdere voorzieningen kan worden voorkomen (preventie), 

vertraagd (tijdige interventie) of verkort (eigen kracht en zelfredzaamheid). 

 

Dit sluit aan op de leidende patronen die de gemeenteraad al eerder heeft 

vastgesteld in de diverse nota’s Samen voor elkaar’. 

 

Subsidieaanvragen die op basis van bovenstaande criteria als gedeeltelijk of geheel 

onvoldoende worden beoordeeld, zullen daarom in mindere mate worden 

gehonoreerd of worden beëindigd. Wij verwachten dat organisaties op basis van 

bovenstaande tabel zelf aangeven waar zij besparingen kunnen realiseren als gevolg 

van ontdubbelen en een sterkere focus op samenwerking. In de subsidiedialogen 

hebben verschillende organisaties ook gevraagd deze opgave aan hen zelf te laten.  

 

Overigens wordt  de beoordeling gezamenlijk  door een team van accounthouders 

uit verschillende afdelingen gedaan, om ook binnen de gemeente de gewenste 

synergie en afstemming te waarborgen.  

In het kader van de verzakelijking van de subsidiesystematiek zijn accounthouders 

getraind in een andere wijze van omgaan met subsidierelaties. Dat is begonnen bij 

het vaststellen van doelen en effecten (het wat) met inbreng van onze partners om 

onze vraag zo goed mogelijk te formuleren. In de beoordeling van het aanbod dat 

onze professionele partners doen op deze vraag (het hoe) staat voorop dat het 

aanbod moet bijdragen aan het bereiken van die doelen en effecten en de te 

bereiken resultaten.  Het aanbod wordt ook nadrukkelijk beoordeeld vanuit de 

uitgangspunten van de transitie. Een betrouwbare meting van de prestaties en 

resultaten (bijvoorbeeld klanttevredenheid, stijging op de zelfredzaamheidsmatrix, 

aantallen geworden vrijwilligers) wordt in overleg met de aanbieders vastgelegd. 
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Indien nodig willen wij in het proces van beoordeling nogmaals met (een aantal) 

instellingen een subsidiedialoog voeren om het eventuele overlap of hiaten in het 

aanbod te voorkomen. En ons college kijkt vanzelfsprekend ook mee. 

 

Stap 5 Subsidieverlening 

De subsidieverlening vindt plaats in mei 2014 door verzending van de subsidie-

beschikking. Naast de standaardbepalingen conform de ASV, nemen we hierin ook 

de volgende elementen op: 

- De prestatieafspraken per instelling. Dit zijn de prestatie-indicatoren van de 

individuele subsidiepartners die bijdragen aan de realisatie van de effect-

indicatoren van de programmabegroting, de gezamenlijke inzet van partners op 

één domein.  

- De hoogte van de subsidie. De hoogte van de subsidies per organisatie voor de 

periode 1 juli 2014 tot en met 2015 is door onze beleidswijziging en de opgaven 

waar wij gezamenlijk voor staan niet vanzelfsprekend op gelijk niveau met 

2013, maar afhankelijk van de honorering van het aanbod dat organisaties doen 

aan de hand van de afwegingen in stap 4.  

- De tijdelijkheid van de subsidie. De verleningsbeschikking betreft een tijdelijk 

subsidieverlening tot einde 2015. We willen namelijk de vraagformulering aan  

de basisinfrastructuur voor de periode na 2015 opnieuw toetsen en waar nodig 

aanpassen, inclusief de verdeling van budgetten per leefdomein en daarmee per 

aanbieder. Dit voorbehoud nemen we nadrukkelijk op in de subsidie-

beschikkingen 1 juli 2014 – 31 december 2015. Na dat moment ontstaat dan 

ook nog meer ruimte om nieuwe aanbieders toe te laten. 

- De risicoclassificatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de subsidie-

ontvanger. 

- Eventuele overige voorwaarden, zoals klanttevredenheidsonderzoeken. 

 

Stap 6 Verantwoording 

De subsidieontvangers verantwoorden hun subsidie conform de ASV, in 2012 

geactualiseerd naar aanleiding van het verzakelijkingtraject. 

 

Het budgettair kader 

Bij de kadernota 2013 hebben wij een bandbreedte aangegeven voor de benodigde 

investeringsagenda voor de gehele transitie sociaal domein van € 4.1 miljoen tot 

€ 4.8 miljoen, waarbij sprake was van een tekort van ongeveer € 680.000. Tevens 

hebben wij aangegeven dat de investeringsagenda een raming betrof. Uiteindelijk 

heeft uw raad besloten bij kadernota 2013 nog geen geld uit de algemene middelen 

beschikbaar te stellen en het budget voor de investeringsagenda te stellen op € 4.1 

miljoen. Tegelijkertijd  heeft uw raad ook besloten niet over te gaan op een 

generieke afbouw van de subsidies en gevraagd te komen met een meer uitgewerkte 

raming van de investeringsagenda. In de nota ‘Uitwerking doelen en effecten 

sociaal domein en transitie basisinfrastructuur’ presenteert het college de meer 

uitgewerkte investeringsagenda. Toelichting:  

 

1. De voorgestelde investering voor het cluster basisinfrastructuur is € 45.000 

hoger dan het bij de behandeling van de Kadernota 2013. Hierdoor is ook de 

totale gevraagde investering  € 45.000 hoger.  
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Reden hiervoor is dat tussen de behandeling van de Kadernota 2013 en nu er 

reeds vervolgstappen gezet zijn in de transitie van het Sociaal Domein, die 

leiden tot het aangepaste voorstel voor de investeringsagenda. Onder andere 

zijn wij in dialoog gegaan met huidige en mogelijk nieuwe maatschappelijke 

partners over onze te stellen doelen en effecten en zijn de sociaal wijkteams van 

start gegaan en verder ontwikkeld. Wij hebben geconcludeerd dat een grotere 

investering in onder meer mantelzorg nodig is dan waar wij ten tijde van de 

Kadernota van uitgingen. Voor het tegengaan van ongewenste effecten zijn 

door het schrappen van de generieke korting geen middelen meer nodig. Ook is 

het sociaal wijkteam kwantitatief en kwalitatief uitgebreid hetgeen tot een 

groter benodigd budget leidt. Dit is mogelijk doordat wij al een grote slag 

hebben kunnen slaan met de partners vanuit de transitieopgave. Op dit moment 

is hiervoor ruim € 700.000 gevonden door te werken vanuit het principe 'nieuw 

voor oud'.  

 

2. Tezamen met het besluit om geen generieke korting toe te passen op bestaande 

subsidies, waardoor geen vrije ruimte à € 1.600.000 ontstaat per 1 januari 2014, 

betekent dat, dat er € 1.645.000,- geschoven zal gaan worden binnen de 

bestaande subsidiecontracten van de basisinfrastructuur. Enerzijds vanuit het 

principe nieuw voor oud en anderzijds door verschuivingen van subsidies. 

Doordat er hiervan al € 700.000 is gerealiseerd, komt de financiële opgave voor 

2014 uit op € 945.000. Er is dus sprake van her allocatie van middelen en niet 

van extra middeleninzet ten opzichte van de kadernota.  

 

3. De raming van het bedrag voor het cluster specialistisch aanbod kent op dit 

moment een tekort van € 280.000. Het benodigde investeringsbudget binnen het 

specialistisch aanbod is met name bestemd voor het uitwerken van de 

uitvoeringsorganisatie, die we in de tweede helft van 2014 willen inrichten. Op 

dit moment wordt het uitvoeringsbudget geraamd op € 1.800.000. Daarbij is 

sprake van een dekkingstekort van € 280.000. Het college al deze raming in de 

komende maanden uitwerken. Deze uitwerking is begin 2014 gereed. Mocht er 

op basis van de nadere uitwerking sprake zijn van een tekort dan zal het college 

in de 1
e
 bestuursrapportage 2014 met een voorstel naar uw raad komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand een samenvattend overzicht van de besluitvorming vanaf kadernota 

2013 tot en met begroting 2014. 
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Dekking Budget Kadernota 2013 

en commissiebrief 6 juni

Dekking 

kadernota 2013

Benodigd 2014 Dekking begroting 

2014

Basisinfrastructuur / sociaal wijkteam:

Bevorderen vrijwillige inzet € 550.000 € 525.000

Extra bevorderen mantelzorg € 70.000 € 200.000

Sociale Wijkteams € 600.000 € 1.100.000

Inkoopexpertise € 20.000 € 20.000

Innovatiebudget € 300.000 € 300.000

Kantelmogelijkheden € 500.000 € 100.000

Ongewenste effecten € 160.000 0

Afspraken binnen prestatieplannen per 1.1.2014 € 1.600.000 € 700.000

Raming reallocatie/afbouw subsidies per 1.7.2014 € 945.000

Budget Hof 2.0 € 300.000 € 300.000

Geen prijscompensatie subsidies € 100.000 € 100.000

Onderzoeksbudget subsidies € 200.000 € 200.000

Subtotaal € 2.200.000 € 2.200.000 € 2.245.000 € 2.245.000

IAD

Implementatie IAD € 380.000 € 380.000

Wmo-reserve € 380.000 € 380.000

Subtotaal € 380.000 € 380.000 € 380.000 € 380.000

Specialistisch aanbod:

Ontwikkelen specialisytisch aanbod € 2.200.000 € 1.800.000

Budget HOF 2.0 € 300.000 € 300.000

Invoeringsbudget AWBZ € 300.000 € 300.000

Wmo-reserve € 920.000 € 920.000

Stelpost p.m.

Subtotaal € 2.200.000 € 1.520.000 € 1.800.000 € 1.520.000

Totaal € 4.780.000 € 4.100.000 € 4.425.000 € 4.145.000

* de pm post bedraagt op dit moment € 280.000  
 

Tot slot 

Bij de commissie behandeling op 3 oktober heeft u aangegeven BUUV nog eens 

apart te willen bespreken. BUUV is echter een onlosmakelijk onderdeel van de 

basisinfrastructuur en één van de kaders van de door de raad vastgestelde nieuwe 

sociale infrastructuur. Om die reden maakt BUUV onderdeel uit van dit 

raadsvoorstel ‘Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie 

basisinfrastructuur’. 

  

Het transitieproces sociaal domein is een transitieproces voor ons allen: voor de 

partners in de stad, voor burgers, voor college en raad en ook voor de ambtelijke 

organisatie. Dat vraagt dat we met elkaar in goed overleg blijven, zoals we dat ook 

doen met burgers en organisaties. Dat vraagt vertrouwen in de uitvoering van onze 

aanpak, ook als het gaat om de uitvraag voor de basisinfrastructuur.  

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een geactualiseerde planning 

aangaande de doelen die bereikt moeten worden en de stappen die genomen 

(moeten) worden in het transitieproces. Over deze planning wordt u nog dit jaar 

geïnformeerd. 

 

Wij stellen voor u over de voortgang van het transitieproces periodiek te 

informeren. We hebben daar verschillende instrumenten voor, zoals de periodieke 

raadsinformatiebrief of de raadsmarkten. Laten we met elkaar bekijken wat voor dit 

onderdeel van het transitieproces de meest aangewezen vorm is. 
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Overige vragen 

Voor de beantwoording van uw overige vragen verwijzen wij naar de bijlage bij 

deze brief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Jack Chr. van der Hoek 

 

 
 

Jan Nieuwenburg 
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Bijlage: beantwoording van specifieke vragen n.a.v. de vergadering van de  

commissie Samenleving d.d. 3 oktober  2013 

 

Vragen Actiepartij 

 

Op pagina 7 van de transitie basisinfrastructuur te lezen dat BUUV 2400 

deelnemers heeft. Waarom staan er dan maar 336 advertenties op de BUUV site, die 

mogelijk niet eens allemaal unieke personen zijn? 

 

Er zijn 2500 mensen actief op het platform BUUV. Op dit moment ( 9 oktober) zijn 

er 462 openstaande vragen en 241 openstaand aanbod (in het totaal dus 703).  

Bij het raadplegen van vraag en aanbod op de site lijkt sprake te zijn van maximaal 

28 pagina’s met 12 advertenties (totaal 336). Dat is echter niet de feitelijke situatie 

maar een gevolg van een onvolkomenheid in de nieuwe versie van de site. Deze 

onvolkomenheid wordt op korte termijn hersteld.  

Verder betreft dit alleen de openstaande advertentie op dit moment. Het aantal 

geeft dus geen beeld van de matches die feitelijk plaatsvinden.  

 

Kan het college aangeven hoeveel en welke delen die nu door de WMO worden 

geleverd straks door BUUV of vergelijkbaar moet worden geleverd? Is dat 1 op 1 

de korting van het rijk? 

 

De algemene beweging is dat in de nieuwe situatie de gemeente niet meer in staat is 

voor een aantal zaken binnen het sociaal domein professionele hulp aan te bieden. 

Deze zaken moeten onvermijdelijk op andere wijze opgevangen worden. Een van de 

mogelijkheden is dan BUUV. Vanzelfsprekend kan BUUV niet de korting van het 

Rijk volledig opvangen. Het betreft immers in 2015 al ruim € 24 miljoen waarvan 

ruim € 6 miljoen voor hulp bij het huishouden.  

 

Als het over de effecten gaat, is de vraag wanneer de 'rode' kruisjes ingevuld 

worden, waarin doelen van de gemeente nog niet ingevuld zijn zoals bij: % Inzet 

jongeren voor de samenleving in 2017. 

 

Op dit moment werken we met de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek 

aan een set van effectindicatoren passend bij de geactualiseerde doelen en effecten. 

Bepalend hiervoor is de vraag in hoeverre we kunnen bouwen op onafhankelijke 

bronnen, zoals de Atlas van Nederland, het Omnibusonderzoek et cetera. Dat is dan 

ook de reden dat nog niet alle effectindicatoren ‘smart’ zijn  ingevuld. 

Zie hiervoor ook de beantwoording in de brief. 

 

Voorts is er nog het probleem van Release en ISP die wegbezuinigd dreigen te 

worden per 1-1-'14. De bedoeling was dat alle organisaties in welzijn tot 1-7-2014 

de tijd hadden om nieuw aanbod te formuleren. Waarom geldt dat voor deze 

organisaties niet? En hoe legt het college de uitspraak uit van de cie. Beroep en 

Bezwaar uit, die stelde dat de gemeente voor nieuwe huisvesting van het ISP moest 

zorgen, in het licht van voornoemde bezuiniging? Immers de huidige huisvesting is 

per 31-12-'13 wegbezuinigd. Dit is wel gevraagd maar nog niet beantwoord. 
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Subsidies Release en ISP 

De subsidie voor Release en ISP was door het college al beëindigd per 1 januari 

2013. Door middel van een motie van de raad is voor beide organisaties een 

tijdelijke maatregel getroffen.  Het besluit tot subsidiebeëindiging is niet 

ingetrokken en er staan vanaf 2013 dan ook geen middelen meer in de begroting 

voor deze organisaties. In de commissie is ook gevraagd of het college nog 

mogelijkheden ziet voor een overbruggingssubsidie voor Release en ISP, tot aan de 

nieuwe subsidieronde.  

Uitgaande van het feit dat de subsidie voor ISP al beëindigd is en het college van 

mening blijft dat overlap en kwaliteit van de dienstverlening dit besluit 

rechtvaardigen kan dat niet aan de orde zijn.  

Voor wat betreft Release ziet het college dat Release werkt aan een intensievere 

samenwerking met andere partijen. Ook hier geldt dat een overbruggingssubsidie  

niet is begroot. 

 

Echter, als de meerderheid van de raad  van mening is dat ISP en/of Release een 

kans moeten hebben in de ronde van nieuwe subsidieaanvragen is het college 

bereid hiervoor tot 1 juli a.s. te zoeken naar mogelijkheden binnen de begroting. 

 

Huisvesting ISP 

Wij hebben de subsidie aan de Stichting Huisvesting non-profitorganisaties (St. 

HNPO), die zorg droeg voor de huisvesting van de bij het Platform Minima 

Organisaties (PMO) aangesloten leden in het zogenaamde basishuis, beëindigd per 

2014. Een deel van deze subsidie gaat vanaf 2014 over naar PMO ten behoeve van 

huisvesting in de Pletterij. Het ISP maakte onderdeel uit van de verschillende 

organisaties binnen het verband van het PMO en heeft nooit separaat 

huisvestingssubsidie ontvangen. Het staat het ISP vrij om met het PMO in overleg 

te treden over hun huisvestingsvraagstuk. 

 

Dan, omdat BUUV een onderdeel van de behandeling is; Het genoemde MKBA 

weegt voor onze fractie niet zwaar mee omdat de data, blijkens antwoord op 

technische vragen, geleverd zijn door BUUV medewerkers. Niet is vast te stellen of 

en met hoeveel BUUV-deelnemers gesproken is en medewerkers hebben een 

belang. Over uren en baten daarop gebaseerd zijn slechts aannames gedaan omdat 

deze niet worden bijgehouden door BUUV. Voor uitbreiding is dit onvoldoende. 

 

De uitkomsten van het MKBA zijn gebaseerd op een aselecte steekproef van 500 

deelnemers van BUUV. De steekproef is gebaseerd op gegevens van deelnemers die 

bekend zijn in het beheerssysteem (de ‘achterkant’ van de website). Vastgesteld is 

dat een aselecte steekproef van 500 op de ruim 2000 deelnemers (het aantal op het 

moment van uitvoering MKBA) een statistisch verantwoorde benadering is om de 

effecten te beoordelen.  

Overigens is de MKBA uitgevoerd door gerenommeerd bureau, aanbevolen door en 

uitgevoerd met subsidie van Ministerie  BZK. LPBL heeft in de publieke sector 

ruime ervaring met het uitvoeren van MKBA’s en advisering aan overheden. LPBL 

heeft deze aanpak zelf gekozen en baseert zijn rapportage vanzelfsprekend op 

deugdelijk basismateriaal.  
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Waarom is de beoogde verhoging voor BUUV naar 509K, lager uitgevallen dan de 

tot de nu geprognosticeerde 425K? (verschil 84k.) Is er een kosten overzicht op 

hoofdlijnen? 

 

Het kostenoverzicht op hoofdlijnen is terug te vinden in het MKBA, elk van de vier 

varianten kent een uitgewerkt kostenoverzicht.  

Het jaarbedrag voor 2014 is lager dan het eerder genoemde bedrag van € 509.000 

omdat In 2014 is uitgegaan is van de intensivering van BUUV in lijn met het 

scenario uit de MKBA met ingang van 1 juli 2014. Voor de eerste helft van het jaar 

zijn de kosten nog op het oude niveau gehandhaafd. Een deel van de verhoging 

wordt overigens gedekt door oud voor nieuw bij deelnemende partijen. 

 

Worden aan nieuwe grote aanbieders dezelfde eisen gesteld als nu in de AWBZ? 

(HKZ, CQI klant-tevredenheid, ISO 9001)  

 

De uitvraag per 1 juli 2014 betreft de basisinfrastructuur en niet het specialistisch 

aanbod zoals dat nu nog door Awbz- en Jeugdzorgaanbieders wordt uitgevoerd. 

Wij gaan deze eisen niet opleggen aan organisaties in de basisinfrastructuur. Voor 

het overige verwijzen wij naar de brief. 

 

Onderschrijft het college de noodzaak van ondersteuning van zelforganisaties die 

vrijwilligers(werk) leveren voor de samenleving? En hoe worden deze ondersteund. 

 

Er zijn vele organisaties actief in Haarlem op het gebied van vrijwillige inzet, 

ondersteuning van vrijwilligers en organisaties die zelf met veel vrijwilligers 

werken. De wijze waarop wij deze ondersteunen hebben wij eerder al beschreven in 

ons plan van aanpak versterken vrijwilligerswerk en de evaluatie van dit plan van 

aanpak. Daarnaast is het mogelijk om voor specifieke projecten een beroep te doen 

op de diversiteitsregeling. 

 

Is het college op de hoogte van de op handen zijnde Wet Kwaliteit Klachten en 

Geschillen in de zorg (WKKGz) die immers ook voor WMO zorg geldt? En wordt 

dit betrokken bij de uitvraag c/q beoordeling van aanbiedingen? 

 

Als deze wet daadwerkelijk wordt ingevoerd, zullen we bezien wat de consequenties 

hiervan zijn. De wet bevat regels die de kwaliteit van zorg moeten bevorderen en 

voor patiënten een effectieve en laagdrempelige geschilbehandeling moeten 

waarborgen. De wet relateert dus vooral aan het specialistisch aanbod en Awbz en 

Jeugdzorg en is voor de uitvraag voor de basisinfrastructuur niet aan de orde. De 

wijze van uitvraag aan het specialistisch aanbod, inclusief de nieuwe taken op het 

gebied van Awbz en Jeugdzorg worden in januari aan de raad voorgelegd. 

  

 

Vragen GroenLinks 

 

Blijft er nog ruimte voor relevante activiteiten buiten de basis infrastructuur, zoals 

zaken, die maatschappelijke doelen kunnen versterken, zoals belangenorganisaties 

van bv. vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, de pletterij als ontmoetings- en 

debatcentrum, ed. ?  
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Alle bestaande subsidierelaties worden uitgenodigd een voorstel te doen op basis 

van de geactualiseerde doelen en effecten. De aanvragen worden vervolgens 

beoordeeld op basis van de afwegingskaders zoals beschreven in de brief. Dat is 

bepalend voor de vraag welke subsidies worden gecontinueerd en in welke mate. 

 

Volgens GroenLinks zou een goed klant tevredenheidsonderzoek niet mogen ont-

breken. Het werd me tijdens de behandeling niet duidelijk of de wethouder hierover 

nog een toezegging deed om dit toe te voegen aan de relevante domeinen ?  

 

De mogelijkheid tot het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken maken nu al 

onderdeel uit van de subsidiebeschikkingen. 

 

Bovendien is het nog onduidelijk waar het werk van de professional kan ophouden 

en dat van de vrijwilligers mag beginnen. Grenzen wanneer bv. professionele 

thuiszorg versus vrijwilligerswerk, of professionele ondersteuning bij dementie of 

mantelzorg ? Hoe gaan we dit definiëren ? 

 

Het is aan de professionaliteit van de aanbiedende organisaties om te bepalen waar 

de grens ligt tussen vrijwillige inzet en professioneel handelen. In onze subsidie-

uitvraag geven we zeker geen opdracht mee om professionele inzet te vervangen 

door vrijwillige inzet. Wel vragen we waar vrijwilligers meer dan nu aanvullend 

kunnen zijn op professionals. Het is één van de leidende patronen van Samen voor 

Elkaar die de raad eerder heeft vastgesteld. 

 

Hoeveel subsidiegeld moet er nog gevonden worden? Welke organisaties moeten 

met elkaar (of in concurrentie met elkaar) dat bedrag opleveren ? En welke taken 

worden dan uit de prestatieplannen gehaald of anders geformuleerd ? 

 

In de nota wordt een bedrag genoemd van € 945.000. Dat bedrag wordt niet 

gerealiseerd door concurrentie, maar juist door het zoeken naar samenwerking, het 

verminderen van overlap en het afzien van dubbel aanbod. Een deel wordt wellicht 

ook gerealiseerd door het beëindigen van subsidies die niet voldoen aan de 

vraagformulering. 

 

Hoe  wordt de afweging van de uiteindelijke subsidietoekenning gemaakt:  

wat wordt leidend: de prijs of juist de bijdrage aan de effectindicatoren en hoe 

meten we dat dan ?  

GroenLinks vindt de kwaliteit en continuïteit van de organisaties en hun geleverde 

werk erg belangrijk. Welk belang hebben deze aspecten bij de afwegingen en hoe 

toetsen we dat ? 

 

Zie hiervoor de beantwoording in de brief. 

 

Een aantal organisaties heeft al bijgedragen door te schuiven in bestaande 

prestatieplannen. Sommige organisaties meer dan anderen, mede omdat er bepaalde 

wettelijke regelgeving zit aan een aantal taken (zoals kinderopvang). Mogen we 

aannemen, dat dit geen gevolgen heeft voor deze organisaties ? 
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Uw vraag is niet helemaal helder. Wij gaan er echter vanuit dat de beschrijving van 

het proces in de brief voldoende antwoord geeft. 

 

Met het principe van zolang mogelijk thuis wonen in gedachte, lijkt ons dit als 

randvoorwaarde voor de toekomstige inrichting, hoe gaan we als gemeente, en 

regio, rekening houden met het levensloopbestendig wonen ? Er is onlangs een 

convenant getekend met de Corporaties, maar zijn of worden woningbouw 

projecten daarop afgestemd en corporaties gestimuleerd om woningen hiervoor aan 

te passen ? (Het is natuurlijk een goed bericht, dat er een Lokaal akkoord is gesloten 

met de corporaties, maar in het persbericht over het Lokaal akkoord wordt geen 

melding gemaakt over levensloopbestendig wonen.) 

 

Juist ook over dit onderwerp hebben we afspraken gemaakt met de corporaties in 

het Lokaal Akkoord.  

 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat we op de goede weg zijn, maar stel, dat blijkt dat 

er ongewenste effecten optreden, hoeveel ruimte hebben we om te corrigeren of bij 

te sturen en wanneer kunnen we dat nog doen, bv. evaluatie eind 2014 ? 

 

In het raadsvoorstel is voorzien in een evaluatie in 2015, als we de gemaakte keuzes 

kunnen toetsen aan de praktijkervaringen inclusief de nieuwe taken. Dat is ook het 

moment waarop kan worden bijgestuurd als daar aanleiding toe is.  

 

Aanvullende vragen: 

• Hoe worden de (multiculturele) zelforganisaties betrokken in het proces ? 

• Naast Levensloopbestendig wonen, hoe kunnen we het toegankelijk houden van 

gebouwen in de stad voor minder validen en ouderen bevorderen? 

 

Wij hebben alle organisaties uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten in juni en 

de subsidiedialogen eind augustus. 

 

De andere vraag heeft geen relatie met het raadsstuk dat thans voorligt. 

 

 

Vragen Sociaal Lokaal Haarlem 

 

Op blz. 5 van de transitie basisstructuur staat weer een heel verhaal over de 

vrijwillige inzet van de burger, onze vraag is of daar de rek niet nu een beetje uit is, 

de burgers die dat willen of kunnen doen dit al of hebben dat al gedaan, zitten we 

niet aan de max? Je hebt nu eenmaal maar beperkte tijd en nu met alle werkloosheid 

om ons heen begrijpen we best dat mensen prioriteit aan hun baan geven. Niet 

iedereen is werkloos en nog even en de hulpverlener is zelf hulpvrager.” 

 

Dit mede n.a.v. de uitslag van PGGM onderzoek waaruit blijkt dat bijna tweederde 

van de zorgmedewerkers in de vrije tijd voor een ander zorgt en dat dit 40% van de 

werknemers met mantelzorgtaken zich overbelast voelt. En dat dit aantal alleen 

maar zal toenemen. 

 

Haarlem kent een hoog aantal burgers dat vrijwilligerswerk verricht in 
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georganiseerd verband. Daar zijn wij blij mee, maar is geen reden om onze inzet 

voor het bevorderen van vrijwillige inzet, bijvoorbeeld in de vorm van 

ondersteuning, te verminderen. Daarnaast ligt de uitdaging ook bij het bevorderen 

van vrijwillige inzet in niet-georganiseerd verband. Vrijwillige inzet tussen burgers 

onderling. Dat hier veel potentieel aanwezig is, laat BUUV ons bijvoorbeeld goed 

zien.  

 

Ook kiezen wij voor extra inzet ter ondersteuning van mantelzorgers. Dit om 

overbelasting te voorkomen of te verminderen. 

 

 

Vragen D66 

 
Subsidiesystematiek die wordt gehanteerd (e.e.a. in relatie tot nieuwe 

subsidiesystematiek zoals besloten in cie bestuur en raad). Wat zijn redenen om af 

te wijken, c.q. op in nota doelen en effecten  voorgestelde wijze verder te gaan.  

 

De gekozen aanpak past binnen de kaders van de verzakelijking subsidie-

systematiek. Zie hiervoor de beantwoording in de brief. 

 

Randvoorwaarden: binnen welke criteria worden subsidie-voorstellen beoordeeld? 

Wij willen niet in professionele deskundigheid van organisaties treden (het ‘wat” en 

vervolgens “hoe” zij dit weer gaan oppakken). Wel willen wij graag criteria 

afspreken voor totale basis-infrastructuur, het ‘hoe”, en voor “wie”.(incl alle 

aanverwante activiteiten zoals sport, educatie etc.). En dus: op basis van welke 

criteria worden subsidieverzoeken c.q. beoordeeld? Wat vinden wij als raad 

belangrijk? 

 

Zie hiervoor de beantwoording in de brief. 

 

Vinden wij de nog te heralloceren 945.000 plus 45.000  (van oud naar nieuw) een 

aanvaardbaar risico? Staat niet zo heel duidelijk in de nota, hoe dit gerealiseerd gaat 

worden. 

 

In de nota staat beschreven hoe wij dit willen realiseren: door het verminderen van 

overlap, het afzien van dubbelingen in het aanbod, meer samenwerking tussen 

organisaties binnen de leefdomeinen en, waar nodig, het beëindigen of verminderen 

van subsidies die onvoldoende aansluiten bij de vraagformulering, met 

inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht..  
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> Retouradres    

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  Den Haag 

In de decentralisatiebrief (TK,  33 400 VII, nr. 59) heb ik u reeds geïnformeerd 

over het voornemen van het kabinet om een deelfonds in te richten voor de be-

kostiging van de te decentraliseren verantwoordelijkheden naar gemeenten in het 

sociaal domein en heb ik u toegezegd uw Kamer daarover eind 2013 te informe-

ren. Bovendien heeft uw Kamer de staatssecretaris van VWS tijdens het debat 

over langdurige zorg op 13 juni jl. verzocht om in oktober geïnformeerd te worden 

over de belangrijkste elementen van de vormgeving van het deelfonds sociaal 

domein. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek. Tevens reageer ik met deze 

brief ook op de ‘Aanvullende reactie op advies over decentralisatiebrief’ van de 

Raad voor de Financiële Verhoudingen van 15 juli 2013. In december van dit jaar 

zal ik u informeren over de overige punten van uitwerking (paragraaf 3). 

 

1. De decentralisaties 

Het Rijk en gemeenten zijn in volle gang met de voorbereidingen voor de 

decentralisaties. Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor 

het brede sociaal domein op het gebied van participatie naar werk, 

maatschappelijke ondersteuning en jeugd. In het Regeerakkoord en de 

decentralisatiebrief is afgesproken gemeenten ruime beleidsvrijheid te geven in de 

te decentraliseren taken. Daarbij neemt het kabinet de afspraken in acht die 

gemaakt zijn bij het sociaal akkoord en de wetsbehandeling(en) die nog plaats 

zullen vinden. Daarbij past ook één ontschot budget gericht op het vergroten van 

participatie in de maatschappij, om deze taken uit te kunnen voeren.  

 

Bij de vormgeving van dit deelfonds heeft het kabinet gezocht naar een balans 

tussen enerzijds het bieden van beleidsvrijheid aan gemeenten om lokaal 

maatwerk te kunnen leveren en anderzijds de noodzaak om in de eerste 

transitiejaren enkele waarborgen te stellen, die bijdragen aan een succesvolle 

uitvoering.  

 

Uitgangspunt van het kabinet is dat maatwerk nodig is bij de ondersteuning van 

mensen en dat onnodige bureaucratie vermeden kan worden door het anders, 

dichter bij de burger, organiseren van dienstverlening. Niet de huidige afzonderlij-

ke regelingen en voorzieningen dienen daarbij centraal te staan, maar de indivi-

duele ondersteuningsbehoefte van mensen. Daarvoor is het noodzakelijk dat op 

de verschillende niveaus schotten tussen de voorzieningen worden doorbroken. 

Een randvoorwaarde hiervoor is dat de middelen in het sociaal domein ontschot 
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beschikbaar komen. De uitvoering kan efficiënter en effectiever worden ingericht, 

wat de dienstverlening aan mensen verbetert en de administratieve lasten ver-

mindert. Het kabinet stelt gemeenten op deze manier optimaal in staat integraal 

beleid te voeren op de brede participatie van mensen en maatwerk te leveren in 

hun ondersteuningsbehoefte. Ook het CPB ziet in haar rapport ‘Decentralisaties in 

het Sociaal Domein’ (TK, 33 400 B/33 400 C, nr. 22) het deelfonds als een kans. 

Zij constateert dat het creëren van een deelfonds zonder schotten leidt tot een 

doelmatige uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Ook het feit dat de gemeenten risicodragend worden voor de uitvoering is een 

doelmatigheidsprikkel. Met deze vormgeving van het deelfonds benut het kabinet 

deze door het CPB genoemde kans.  

 

Het kabinet is zich er terdege van bewust dat het gaat om een omvangrijke 

operatie, die de tijd nodig heeft om uit te kristalliseren. De taken en de middelen 

worden door het kabinet zorgvuldig overgedragen aan gemeenten. Daarbij passen  

in de eerste jaren extra waarborgen.  

 

 

2. Vormgeving 

 

1.1 Reikwijdte van het sociaal deelfonds 

Het sociaal deelfonds wordt gecreëerd vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit 

het Participatiebudget1, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

en middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet.  

 

Daarnaast wordt nog bezien of onderdelen binnen het gemeentefonds zodanige 

inhoudelijke en beleidsmatige raakvlakken hebben, dat ze vanuit de optiek van 

sturing en verantwoording logischerwijs aan het sociaal deelfonds kunnen worden 

toegevoegd. Te denken valt aan de huidige Wmo-middelen en/of de bestaande 

gemeentefondsmiddelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd en/of de 

uitvoeringskosten van de Wet Werk en Bijstand (WWB). 

 

Het kabinet kiest ervoor de huidige middelen voor het Inkomensdeel van de WWB, 

die thans als specifieke uitkering worden verstrekt, per 1-1-2015 niet toe te 

voegen aan het sociaal deelfonds. Het kabinet is van mening dat dit op dit 

moment geen toegevoegde waarde heeft. Bijstandsverstrekking verschilt dermate 

van de op participatie gerichte taken in de Wmo, Jeugdzorg en het 

Participatiebudget, dat samenvoeging geen mogelijkheden biedt tot 

doelmatigheidswinst. Wel kan samenvoeging, gezien de aard van het budget, en 

zeker op korte termijn, leiden tot risico’s voor zowel het Rijk als gemeenten. Ook 

vanuit gemeenten bestaat er daarom geen wens om het Inkomensdeel te 

betrekken in de ontschotting. Bovendien zijn overschotten op het Inkomensdeel al 

vrij besteedbaar.  

De Raad voor de Financiële Verhoudingen acht opname van het Inkomensdeel 

mogelijk op termijn, nadat het verdeelmodel adequaat is geobjectiveerd en de 

vangnetten overbodig zijn geworden. Bij de evaluatie van de decentralisatie-

operatie kan opnieuw naar het inkomensdeel van de WBB in relatie tot het sociaal 

                                                
1
 Met decentralisatie van de Participatiewet voegt de regering - naast de middelen vanuit SZW voor re-integratie - 

ook middelen aan het participatiebudget toe in verband met het afsluiten van de Wajong voor mensen met ar-
beidsvermogen en de begeleiding van mensen die niet meer de Wsw kunnen instromen en voor het zittend be-
stand Wsw. Ook de huidige middelen die in het Participatiebudget zitten voor volwasseneneducatie (OCW) worden 
toegevoegd. 
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deelfonds worden gekeken. 

 

 

1.2 Bestedingsvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering 

De decentralisatie van verantwoordelijkheden in het sociaal domein biedt kansen 

om de uitvoering efficiënter en effectiever in te richten en daarmee de 

dienstverlening aan de burger te verbeteren. Dit vergt een gedegen voorbereiding 

vooraf en dat in de eerste jaren van uitvoering op een passende wijze de vinger 

aan de pols wordt gehouden. Uw Kamer heeft in het debat over de langdurige zorg 

op 13 juni jl. nadrukkelijk om een overgangstermijn verzocht. Het kabinet kiest 

voor een bekostigingssystematiek waarbij zowel recht wordt gedaan aan de 

beleidsruimte voor gemeenten om de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden 

uit te voeren en voldoende zekerheid kan worden geboden dat signalen over de 

uitvoering vroegtijdig worden opgepakt en waar nodig kan worden bijgestuurd. 

Daarmee sluit de vormgeving aan bij de motie Van ‘t Wout en Bergkamp, waarin 

de regering wordt verzocht de middelen voor gemeenten ten behoeve van de 

taken in het sociale domein zonder interne schotten en, na een overgangstermijn, 

zonder beperkingen binnen het gemeentefonds over te hevelen. 

 

Het Rijk stelt de volgende bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal 

domein. De bestedingsvoorwaarden zijn van tijdelijke aard en worden na drie jaar 

verwijderd. Gedurende de periode van drie jaar kan de kwalitatieve en 

kwantitatieve ontwikkeling van het sociale domein goed worden gevolgd. Het 

sociaal deelfonds gaat meelopen in de reguliere periodieke onderhoudssystematiek 

van het gemeentefonds waarvan de uitkomst jaarlijks bestuurlijk wordt 

besproken, zodat eventuele problemen tijdig kunnen worden geadresseerd. 

Tot dan geldt het onderstaande. 

- De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt via een 

apart (nieuw en tijdelijk) begrotingsartikel in het gemeentefonds en kunnen 

alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal deel-

fonds. Dit betekent dat in de begrotingswet van het gemeentefonds het soci-

aal deelfonds wordt vastgelegd, waarbij aangegeven wordt waaraan de midde-

len in het sociaal deelfonds mogen worden besteed. Materieel is dit een inte-

gratie-uitkering. Herschikking naar andere bestedingsdoelen (bijvoorbeeld we-

gen en water of het verstrekken van bijstandsuitkeringen) is niet toegestaan. 
- Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

eventuele financiële tekorten in het sociale domein (semi-permeabel). 

- Op lokaal niveau vindt zoals gebruikelijk horizontale verantwoording over de 

besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein plaats in de 

gemeenteraad. Er vindt geen verticale verantwoording plaats aan het Rijk 

over de besteding van het budget voor het sociaal domein. 

- Gemeenten zullen via de bestaande Informatie voor derden (IV-3) jaarlijks 

aan het Rijk informatie verstrekken over de besteding van de middelen in het 

sociaal domein. Op deze wijze wordt er gemonitord met zo min mogelijk 

administratieve lasten voor gemeenten. Ook zal jaarlijks informatie aan het 

Rijk worden verstrekt over de aanwezigheid van een goedkeurende 

controleverklaring van de accountant op de jaarrekening van de gemeente. Op 

deze manier heeft het Rijk inzicht in de bestedingen van alle individuele 

gemeenten (microniveau). BZK zal een traject inzetten om de kwaliteit van de 

beleidinformatie van gemeenten te verbeteren. Net als bij het huidige 

gemeentefonds stelt het Rijk ook de financiële realisatie op macroniveau vast, 

doet nader onderzoek en voert daarover overleg in het bestuurlijk overleg 

financiële verhoudingen (bofv). 
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- Tevens zal worden geregeld dat onderbesteding in een bepaalde gemeente 

aanleiding kan zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken, waarbij ook wordt 

gekeken naar de prestaties van een gemeente. In het uiterste geval kan het 

Rijk ingrijpen op basis van het huidig instrumentarium volgens de Wet Revita-

lisering Generiek Toezicht. In de sectorwetgeving wordt een aanwijzingsbe-

voegdheid opgenomen met als extra waarborg de mogelijkheid tot opschorting 

van de uitbetaling uit het deelfonds sociaal domein. De aanwijzing wordt pas 

gegeven nadat de zogenaamde interventieladder zorgvuldig is afgelopen. In-

dien de gemeente na de aanwijzing geen maatregelen treft, kunnen de fonds-

beheerders de uitbetaling uit het deelfonds sociaal domein (deels) opschorten. 

Nadat het kabinet van oordeel is dat de gemeente een adequaat verbeterplan 

heeft, wordt de opschorting beëindigd en krijgt de desbetreffende gemeente 

alsnog de opgeschorte middelen uitbetaald. 

 

3. Vervolgstappen 

Het deelfonds sociaal domein is op 1 januari 2015 van kracht, op het moment dat 

ook de decentralisaties ingaan. Op deze manier kunnen gemeenten direct invulling 

geven aan de integrale aanpak en de beschikbare budgetten inzetten op het brede 

doel van de te decentraliseren taken.  

 

De verdeling van de budgetten jeugd en de Wmo zal in 2015 plaatsvinden op ba-

sis van historische gegevens. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel gelei-

delijk ingevoerd. De budgettaire omvang van het deelfonds wordt in de begroting 

van 2015 geformaliseerd. Gemeenten worden hierover geïnformeerd in de meici-

circulaire 2014. In ieder geval vergt de toevoeging van het participatiebudget aan 

het deelfonds sociaal domein een wetswijziging. Bezien wordt hoe dit op de kortst 

mogelijke termijn geregeld kan worden, zodat 1 januari 2015 binnen het vizier 

blijft. Voor de verdeling van deze middelen wordt door het ministerie van SZW in 

samenwerking met het ministerie van OCW in het kader van de invoering van de 

Participatiewet nog onderzoek gedaan.  

 

In december zal ik u nader informeren over de overige punten van uitwerking, 

zoals de indexatie van het deelfonds en de nadere uitwerking van de hierboven 

genoemde aanwijzing en de informatieverstrekking van gemeenten aan het Rijk. 

De nadere uitwerking van de vormgeving van het deelfonds wordt opgenomen in 

de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds. 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 

dr. R.H.A. Plasterk 
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