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Gevraagde beslissing:
In te stemmen met de 2e wijziging programmabegroting 2015. De wijzigingen vinden plaats op de
programma’s Sociaal Domein, Milieu & Volksgezondheid en op de Algemene Dekkingsmiddelen.

Aanleiding/vraagstelling:
In de programmabegroting 2015 is het nieuwe programma Sociaal Domein (SD) opgenomen. In de
primitieve begroting is nog rekening gehouden met de productenindeling van de voormalige
programma’s ‘maatschappelijke ondersteuning’ (MO) en ‘sociale voorzieningen’ (SV). Op het
programma Milieu & Volksgezondheid (MVG) staat een product, volksgezondheid, waarvan het
voorstel is dit product ook aan het programma SD toe te voegen. De lasten van de drie
decentralisaties (de drie D’s) Jeugd, Wmo en Participatie staan in de primitieve begroting, in
afwachting op de uitkomsten in het inkoopproces, op de Algemene dekkingsmiddelen begroot.
De resultaten van het inkoopproces Jeugd en Wmo, passen op programmaniveau binnen de door het
Rijk beschikbaar gestelde middelen, van ca. € 10.468.000,--.
Het inkoopproces voor de onderdelen Jeugd en Wmo was nog niet afgerond ten tijde van het
opstellen van de begroting 2015. In december is het inkoopproces voor het belangrijkste deel
afgesloten en kan het voorstel voor de nieuwe productenindeling en de bijhorende lastenraming op
basis van dat inkoopproces in het programma SD aan uw raad worden voorgelegd. Dat betekent nog
niet dat hiermee een definitief compleet programma SD een feit is. Zo ontbreken voor de nieuwe
producten nog te hanteren prestatie-indicatoren en kunnen bestaande indicatoren wellicht worden
aangescherpt.
Dit ook omdat een voorstel wordt gedaan enkele bestaande producten samen of toe te voegen met
andere of nieuwe producten.

Er is derhalve sprake van een groeimodel voor dit programma. Dat is ook logisch, gelet op het feit dat
veel van de taken voor de gemeente nieuw zijn en nog ervaring zal moeten worden opgedaan. Voor
die nieuwe producten is het voorstel voor wat betreft de productenindeling vooralsnog aan te sluiten
bij de nieuwe IV31 indeling, zoals die de gemeenten worden opgelegd in het kader van de
verantwoording van de middelen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorstel
Van de bestaande productindeling van het programma SD wordt voorgesteld producten samen te
voegen en nieuwe producten, voortvloeiende uit de drie decentralisaties daar aan toe te voegen. Dit is
derhalve deels een wijziging productenraming (collegebevoegdheid) en deels een programmawijziging, waar uw raad toe bevoegd is. Vanwege het totaaloverzicht is ook de wijziging productenraming ter kennisgeving opgenomen in bijlage 1, de begrotingswijziging. Van het programma Milieu en
Volksgezondheid (MVG) wordt voorgesteld het product Volksgezondheid aan het programma SD toe
te voegen. Met betrekking tot het programma MVG blijft dan het product Milieu over. De exploitatie
van dit programma MVG, maar ook van, bijvoorbeeld, het programma Werkgelegenheid is van dien
aard dat te overwegen valt deze programma’s samen te voegen met andere programma’s. U ontvangt
hiervoor in het komende voorjaar een voorstel. Tenslotte wordt voorgesteld de lasten van de drie
decentralisaties van het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen (ADM) naar het programma SD over
te hevelen.
Met betrekking tot de ontwikkeling van het programma SD zal worden aangesloten bij de motie
‘hanteerbaarheid Programmabegroting’, zoals deze bij de vaststelling van de programmabegroting
2015 is aangenomen. Daarbij zullen de indicatorenset 2015 en ontwikkelagenda in de gemeentelijke
monitor sociaal domein, zoals door de VNG en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten) is
opgesteld, worden gehanteerd. Een en ander in samenwerking met de werkgroep van de raad, die zal
worden ingesteld.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

1

Iv3 = informatie voor derden

-2-

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Bijlage 1: voorstel inrichting programma sociaal domein. Begrotingswijziging producten
programma’s sociaal domein, milieu & volksgezondheid en algemene dekkingsmiddelen.
Bijlage 2: producten en functies programma sociaal domein vanaf 2015. Hierin opgenomen welke
producten opgaan in andere producten en welke nieuwe producten worden voorgesteld
in te stellen.
Bijlage 3: toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo.
Bijlage 4: definities en beschrijvingen ‘sociaal domein’ (visd.nl)
Bijlage 5a: indicatoren gemeentelijke monitor sociaal domein (VNG/KING)
Bijlage 5b: Handreiking gemeentelijke monitor sociaal domein: een stappenplan. (VNG/KING)

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 20 januari 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

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

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2015, nummer 5;

besluit:

in te stemmen met de 2e wijziging van de programmabegroting 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering 17 februari 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager

