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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. L.M. Kremers. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. A.A. van der Geest 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 830 
E-mail adres:                a.van.der.geest@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)  
- bijlage 1, project: Transities (bijgevoegd) 
- bijalge 2, Voorstellen inzet Focusbudget (bijgevoegd)  
 
Onderwerp 
Krediet ten behoeve van project Transities. 
 
Gevraagd besluit 
Een krediet met maatschappelijk nut te voteren van € 348.000,-, te dekken uit de Algemene Reserve 
Grote Investeringen (ARGI).  
 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De overheveling van taken in het sociale domein heeft een ongekende omvang en is een grote en 
positieve uitdaging voor de gemeente. Dit verdient dan ook een goede, gedegen en tijdige 
voorbereiding. Het project Transities is derhalve een groot en belangrijk project. Met dit voorstel willen 
we goede invoering van de nieuwe taken op het sociale domein mogelijk maken. 
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De decentralisatie van taken vindt op relatief korte termijn plaats. De voorbereidingen zijn in volle 
gang.  
We stellen dan ook nu voor om de kosten te dekken uit de ARGI.  
 
Wat ging er aan vooraf? 
Omvang van de Transities 
We staan voor een grote en belangrijke ontwikkeling in het sociale domein, die een uitbreiding zal 
geven in gemeentelijke verantwoordelijkheid, taken en budgetten.  
Per 1.1.2014 wordt de Participatiewet ingevoerd, met ingang van 2015 wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor Begeleiding, Dagbesteding en Persoonlijke Verzorging en voor alle taken op het 
gebied van de Jeugdzorg. Een operatie die uniek is in de gemeentelijke geschiedenis. Wij zien dit als 
een uitdaging en vinden het van groot belang ons hierop goed voor te bereiden. 
 
Tynaarlo is in 2012 gestart met de voorbereidingen en doet dit via het project Transities. We vinden 
integraliteit belangrijk en uw raad heeft daarom het Visiedocument ‘Iedereen heeft Talent’ vastgesteld. 
We bereiden beleid voor, dat straks ook integraal wordt uitgevoerd (via het Toegangsteam).  
In april 2012 stelde uw raad een projectkrediet beschikbaar. Als dekking worden de bijdragen die het 
rijk ter beschikking stelt voor de transitie Wmo en Jeugdzorg aangewend. Dit is evenwel lang niet 
genoeg om de kosten van het hele project te dekken. De raad is toen toegezegd hierover te worden 
geïnformeerd zodra meer bekend was over de in 2013 en 2014 te ontvangen invoeringsbudgetten. 



Naar het nu lijkt wordt alleen voor Jeugdzorg nog een budget ontvangen van ruim € 33.000 voor 2013. 
Voor de Participatiewet worden geen invoeringskosten vergoed. Bij de start van het project werd een 
tekort begroot  van 49.305,-. Op dit moment is een tekort voorzien van € 54.533,-. 
Indien alsnog invoeringsgelden vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld, zullen deze in de ARGI 
vloeien. 
 
Na totstandkoming van het Regeerakkoord is de omvang en tijdpad van de transities duidelijker 
geworden. Er is sprake van meer over te hevelen taken.  
De overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo is uitgebreid met Persoonlijke Verzorging en de 
aanspraken op Huishoudelijke hulp worden beperkt. De invoeringsdatum van Participatiewet en 
toevoegingen aan Wmo zijn beide een jaar later dan oorspronkelijk gepland. 
Beide wijzigingen leiden tot de constatering dat meer capaciteit (in uren) nodig is om de transities 
goed in te voeren, dan in 2012 voorzien.  
We beschouwen dit project als een interactief proces, dus mocht in de loop van 2013 blijken dat er 
meer of andere inzet nodig is, dan houden we u daarvan op de hoogte en komen zonodig met een 
aanvullend voorstel voor 2014.  
 
 
Focusgemeente  
Zoals we u in onze brief van 20 november 2012 al berichtten neemt Tynaarlo –als een van de twaalf 
gemeenten in Nederland- deel in het Focusgemeente-project van het Rijk. Doel is dat de bij de 
Transities betrokken Ministeries zicht krijgen op de wijze waarop gemeenten de Transities integraal 
invoeren en op de zaken waar gemeenten tegenaan lopen. Voor ons is het voordeel dat we eerder op 
de hoogte zijn van relevante informatie. Hiervoor heeft het Rijk bij de decembercirculaire 2012 
Tynaarlo een bedrag beschikbaar gesteld van 148.000 euro. De voorwaarden tot besteding zijn:   

- het aanwenden van de middelen voor het ontwikkelen van kennis over de samenhang 
tussen de maatregelen ten behoeve van een integrale aanpak  

- – in het kader van de doelstelling van het project - het ontsluiten van die kennis ten bate 
van alle Nederlandse gemeenten voor de periode 2012-2013.  

Tevens wordt ons gevraagd in 2013 een verslag op te leveren aan het ministerie van SZW waarin is 
toegelicht welke resultaten de gemeente ten behoeve van het project integrale aanpak heeft geleverd.  
De Focusmiddelen zijn pas toegedeeld bij de Decembercirculaire en eind 2012 in het gemeentefonds 
ontvangen als onderdeel van de Algemene Uitkering. De samenhangende activiteiten zullen in 2013 
worden uitgevoerd. Met dit voorstel verzoeken wij de ontvangen rijksmiddelen over te hevelen naar 
2013.  
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Inwoners worden inhoudelijk over de transities geïnformeerd via informatiebijeenkomsten, door 
tussenkomst van adviesraden (Wmo-adviesraad, Wwb/wsw-cliëntenraad), website en media 
geïnformeerd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De invoeringsdatum voor de Participatiewet is voorzien op 1 januari 2014 en van de decentralisatie 
Jeugdzorg en overgang van Begeleiding en Persoonlijke Verzorging per 1 januari 2015. De 
voorbereidingen vinden in de periode hieraan voorafgaand plaats. 
 
Na bestemming van het jaarrekening resultaat zal de ARGI als volgt aangevuld  worden:  
a) resulterend uit de positieve saldi over het jaar 2012 van programma’s 23 en 28 en  
b) ontstaan door de inkomst van het Budget Focusgemeenten (€ 148.000,-), ontvangen in de 
Algemene Uitkering in 2012. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Kosten 
Beschrijving Kosten BTW Incid./Struc. 
Benodigde extra personele capaciteit 200.000 0 I 
Kosten in het kader van de functie van 
Focusgemeente 

148.000 0 I 



De totale kosten bedragen dan: € 348.000 
Incidenteel: € 348.000 
 
Dekking  
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 
Op grond van  Dekking Incid./Struc 
ARGI 348.000 I 
 
Besteding van de bedragen: 
Doel/ onderwerp 2013 2014 totaal 
Kosten in het kader van de functie van 
Focusgemeente  

148.000  148.000 

Dekking tekort projectkrediet    54.500   54.500* 
Invoering Transities: Inzet 
projectmedewerkers: 
Jeugd: voor o.a.: 
Beleidsnotitie 
Samenwerking op bovenlokale 
jeugdzorgtaken 
Uitwerken Toegang (inclusief CJG) 
Inrichting Toegangsloket 
Verordening 
Aanbesteding 
 
Wmo: voor o.a. 
Analyse Persoonlijke Verzorging 
Beleidsnotitie 
Wijziging Hulp bij Huishouden 
Verordening 
Aanbesteding 
 
Participatiewet: oa: 
Beleidsnotitie 
Verordening 
Implementatie 
 
 
 

 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 
25.000 

 
 
29.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.000 
 
 
 
 
 
 
19.500 
 

145.500 

Totaal  213.000 135.000 348.000 
 
 
 



* Het tekort in het projectkrediet zoals vastgesteld door de raad op 12 april 2012 ad € 54.500 is als 
volgt nader weer te geven: 
 
 Geraamd Besteed Nog te  Totaal Afwijking 
   maken  
  2012 2013-2015 
 
Totaal kosten 192.140 46.727 184.293 231.020 38.880 
 
Rijksvergoeding transities: 
- WMO 2012 59.892 59.892  59.892 
- WMO 2013 60.522 60.522  60.522 
- Jeugdzorg 2012 22.421 22.421  22.421 
- Jeugdzorg 2013   33.652 33.652   
  
Totaal opbrengsten 142.835 142.835 33.652 176.487 33.652 
 
Tekort 49.305   54.533 5.228  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, Burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


