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Raadsvergadering d.d. 17 april 2012 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 maart 2012 
 
Onderwerp:          Decentralisaties in het sociale domein  
Portefeuillehouder:   dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: mw. A. van der Geest 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 830 
E-mail adres:   a.van.der.geest@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:             
1.  Instemmen met het visiedocument:’Iedereen heeft talent’. 
2.  Krediet van € 192.140,- beschikbaar stellen voor het project Decentralisaties. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Visiedocument ‘Iedereen heeft talent’ (bijgevoegd) 
-   Inspraaknotitie ‘Iedereen heeft talent’ (bijgevoegd) 
-   Projectcontract decentralisaties ‘Iedereen heeft talent’(bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente Tynaarlo staat voor grote veranderingen in het sociale domein. Er staan drie grote 
wetswijzigingen op stapel: de functie Begeleiding uit de AWBZ gaat naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de decentralisatie van de 
Jeugdzorg.  
Deze ontwikkeling zal grote gevolgen hebben voor inwoners, instellingen en gemeente. Om dit integraal 
op te pakken is één project gestart om de implementatie van deze decentralisaties in goede banen te 
leiden. Daarnaast ziet u hier het eerste(deel) resultaat van het project: het visiedocument, met als titel 
'Iedereen heeft talent'. 
 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling van de visie zal de doelgroep en de samenloop in doelgroepen worden geanalyseerd, 
vervolgens wordt –binnen de kaders van de visie- beleid opgesteld. De beleidsnotities (per decentralisatie 
één) worden ter vaststelling aan uw raad voorgelegd (september 2012, jeugdzorg mogelijk later in het 
najaar 2012). Vervolgens vindt de implementatie plaats (verordeningen, subsidiering of aanbesteding, 
implementatieplannen voor eigen en externe uitvoerende organisaties). 
Het hele proces zal interactief plaatsvinden, zowel met extern als intern. 
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Financiële consequenties 

Voor het totale project is een krediet benodigd van € 192.140,-. De verdeling over de komende jaren is 
als volgt:  
 

2012 € 42.642,- 
2013 € 42.642,- 
2014 € 28.428,- 
2015 € 21.321,- 
2016 €  7.107,- 
Een budget van € 50.000,- voor communicatie (€ 20.000,-) en deskundigheidsbevordering (€30.000,-) 
is voor de gehele periode 2012-2016. 
 
Voor een bedrag van € 142.835,- is de dekking gerealiseerd ten laste van de invoeringsmiddelen die 
het Rijk beschikbaar stelt. Verwacht wordt dat de dekking via nog niet toegekende 
invoeringsbudgetten via een decentralisatie-uitkering volledig gerealiseerd zal worden. De uitkering 
Decentralisatie Jeugdzorg voor 2013 is namelijk wel op macroniveau bekend, maar nog niet op 
gemeenteniveau. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal tijdig (voordat er een tekort ontstaat) een 
voorstel worden gedaan om ofwel de uren/ kosten bij te stellen ofwel aanvullende/alternatieve 
dekking voor te stellen.  

  

Adviezen 

Wij verzoeken u in te stemmen met het visiedocument ‘Iedereen heeft talent’ 
Hierbij verzoeken we u het projectkrediet van € 192.140,- beschikbaar te stellen in de vorm van een 
maatschappelijk krediet.  

Gevraagd besluit 

 
1.  Instemmen met het visiedocument:’Iedereen heeft talent’. 
2.  Krediet van € 192.140,- beschikbaar stellen voor het project Decentralisaties. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 
 
 


