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Programma

:

Maatschappelijk ondersteuning/sociale voorzieningen

Gevraagde beslissing:
1.
2.

in te stemmen met de visie, kaders en uitgangspunten in de startnotitie Kadernota
Langedijker Sociaal Domein 2013-2016;
in te stemmen de termijn van de huidige beleidsnota “de Wmo groeit als kool‟ te
verlengen t/m 31 december 2013.

Aanleiding/vraagstelling:
De komende jaren staat de gemeente Langedijk voor een grote uitdaging. Forse
bezuinigingen en de op handen zijnde decentralisaties van verantwoordelijkheden en
financiën van de rijksoverheid naar de gemeente, dwingen ons om keuzes te maken in het
sociale domein. Voor de komende jaren staan op het programma: de invoering van de
Participatiewet (Regeerakkoord Rutte II), de overgang van begeleiding (individueel en in
1
groepsverband: dagbesteding) uit de AW BZ naar de W et maatschappelijk ondersteuning
(Wmo) en de overname van de gehele Zorg voor de jeugd.
Hiermee en met de huidige taken uit de Wmo, de W et werk en bijstand (1 januari 2015
Participatiewet) en door de Jeugdwet 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk
voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan de burger.
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Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

Daarbij komt ook dat er een noodzaak is om de groei in de uitgaven van de sociale
zekerheid, AWBZ en de Jeugdzorg te beperken. De noodzaak is er om efficiënter en
effectiever te werken, door inhoudelijke en bestuurlijke concentratie van taken bij de lokale
overheid. De gemeente Langedijk heeft dus de opgave het “beter en goedkoper” te doen.
Dit gegeven, in combinatie met landelijke ontwikkelingen, zoals W elzijn Nieuwe Stijl en de
Kanteling (zie paragraaf „visie op het sociale domein‟), leidt tot een andere verdeling van
taken en verantwoordelijkheden tussen burgers, gemeente en professionele instellingen.
De „terugtrekkende‟ overheid zorgt dat burgers zelfredzaam zijn door de „eigen kracht‟ te
stimuleren, opdat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt.
Om dit voor burgers mogelijk te maken biedt de gemeente ( daar waar nodig) aanvullende
ondersteuning door inzet van „ondernemende‟ professionals .
Een stelselwijziging in het sociale domein is van groot belang. Om financiële- en beleids
inhoudelijke redenen is het leggen van de dwarsverbanden tussen de Wmo, Participatiewet,
de Jeugdwet en de W et op Passend Onderwijs, een must. Samenhang en daadkracht.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
De drie decentralisaties is een feit en er is geen alternatief. Wel moeten we ons realiseren
dat de manier waarop deze worden in- en uitgevoerd van groot belang is. Door vaststelling
van het congruent samenwerkingsverband Regio Alkmaar en door het vaststellen van de
programmastructuur voor de uitwerking van de drie decentralisaties is op deze beleidsterreinen concreet een start gemaakt in de regio. Daarbij is en blijft lokaal maatwerk van
belang. Zoals het Regeerakkoord „Bruggen Slaan‟ en de Kantelingsgeda chte beiden stellen:
dichtbij de burger.

Financiële aspecten:
De startnotitie bevat een financiële paragraaf die de huidige budgetten inzichtelij k maakt. Er
zijn twee invoeringsbudgetten, te weten transitie Jeugdzorg en overheveling Awbz
(begeleiding) naar Wmo. Gezien het feit dat er alleen al in de Regio Alkmaar met de drie
decentralisaties een budget gemoeid is van 320 miljoen euro maakt aansluiting met de
P&C-cyclus noodzakelijk. Met betrekking tot de voorgenomen decentralisaties wordt dit
binnen de huidige P&C-cyclus georganiseerd, waarbij de desbetreffende documenten
worden gebruikt om enerzijds onze begroting aan te passen en anderzijds uw raad/het
bestuur te informeren. Een volledige financiële- en risicoanalyse opstellen zal onderdeel
uitmaken van de definitieve Kadernota.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
De startnotitie is voorgelegd aan de Cliëntenraad Langedijk . Verder zal de Kadernota
Langedijker Sociaal Domein 2013-2016 op interactieve wijze tot stand komen.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Middels besluitvorming en memo‟s wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen .

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
-

Startnotitie Kadernota Langedijker Sociaal Domein 2013 -2016;
beleidsnota „de W mo groeit als kool‟.
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Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

collegeadvies 14 mei 2013;
collegeadvies 23 april 2013;
advies Cliëntenraad Langedijk ;
nota van reactie op advies Cliëntenraad Langedijk .

Zuid-Scharwoude, 14 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

-3-

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013, nummer 54;
gelet op het artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

1
2.

in te stemmen met de visie, kaders en uitgangspunten in de startnotitie Kadernota
Langedijker Sociaal Domein 2013-2016;
in te stemmen de termijn van de huidige beleidsnota “de Wmo groeit als kool‟ te
verlengen t/m 31 december 2013.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 15 oktober 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde
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