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 Samenvatting 

In maart 2014 heeft de gemeenteraad de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 - 
2018 deel I vastgesteld. De Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018 deel II is 
een vervolg op deel I. Beide delen samen omvatten het geheel aan voorbereidingen op 
en uitwerkingen voor de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties. 

In deel I lag de nadruk op de uitwerking van de Sociale Visie Delft en de kaderstelling op de  

verschillende deelonderwerpen, zoals sterke samenleving, toegang, sturing en bekostiging 

inclusief inkoop zorgaanbod en communicatie. In deel II zijn deze onderwerpen concreter  

uitgewerkt en daarnaast worden per decentralisatie een aantal specifieke thema’s uitgewerkt.  

Ook zijn er thema’s waarvan de implementatie doorloopt in 2015. Kadernota deel II bevat ook 

een aanzet voor een gezamenlijke innovatieagenda van het sociaal domein, van partners en 

gemeente. 

Samengevat kent deze Kadernota ISD drie hoofdonderwerpen, te weten: 

• een bundeling van al genomen besluiten door raad en college in 2014 vanaf de besluitvorming 

over deel I; 

• de nog te nemen besluiten in het kader van de beleidsvoorbereiding van de nieuwe taken per 

1 januari 2015;

• de innovatieagenda van partners en gemeente waarmee we de komende jaren de transfor

matie willen stimuleren. 

Daarmee vormen de beide Kadernota’s ISD gezamenlijk een overzichtelijk en samenhangend  

kader waarmee richting wordt gegeven aan de veranderingen (transformatie) in het sociaal  

domein.

De adviesraden Wmoraad, SWraad en het panel Werk en Inkomen hebben hun advies uitgebracht 

op de Kadernota ISD deel II. De aanbevelingen en opmerkingen zijn verwerkt in de Kadernota dan 

wel in de bestuurlijke reactie. Ook worden er in deze Kadernota zoveel mogelijk moties en toezeg

gingen afgedaan die betrekking hebben op nieuwe taken in het sociaal domein.

De basisvoorzieningen en het uitgangspunt eigen kracht staan centraal in een sterke samen leving. 

Dit hoofdstuk beschrijft een reeks aan inspanningen die erop zijn gericht dat Delftse burgers 

zoveel mogelijk zelfstandig en met elkaar de regie hebben over hun eigen leven. Een belangrijke 

mijlpaal is de transformatie van het traditionele welzijnswerk naar een netwerksamenwerking 

‘Delft voor Elkaar’ die uitgaat van de talenten in de stad. De subsidierelatie met Delft voor Elkaar 

is tot stand gekomen volgens de methodiek van het ‘prestatiedenken’. Voor 2015 en verder is van 

groot belang om de basisvoorzieningen in de stad en het maatwerk dat vanuit de toegang wordt 

geleverd goed op elkaar aan te laten sluiten.

In 2014 heeft de raad een besluit genomen over de wijze waarop de lokale toegang voor de 

nieuwe taken is georganiseerd. Delft heeft gekozen voor zoveel mogelijk ontschotting, integraliteit 

en vernieuwing: één gezin, één plan, één ontschot budget, multidisciplinair en opheffing van 

bestaande loketten. De nieuwe toegang sluit aan op bestaande taken van de gemeente op het 

gebied van Werk en Inkomen en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bemensing 

van de toegangsteams wordt grotendeels verzorgd door professionals van de maatschappelijke 

partners via inleen of detachering. Voor de definitieve organisatie nemen we twee jaar de tijd om 

tot afgewogen besluiten te komen over de inrichting en positionering. De nadruk in 2015 ligt op  

de inrichting van processen, informatie en monitoring, methodiekontwikkeling van teams en 

toegangsprofessionals en verdergaande integraliteit.
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Bij de nieuwe Wmo zijn er met ingang van 2015 veel nieuwe uiteenlopende taken van lichte hulp 

naar zware zorg bijgekomen, waarvan begeleiding (inclusief dagbesteding) de prominentste is. De 

samenwerking op het gebied van de Wmo vindt op diverse schaalniveaus plaats: lokaal, H4, DWO 

en H10. De samenwerking in H4verband is vanaf 2015 door het Rijk erkend als zorgregio. Nieuw 

is ook dat Delft deelneemt aan een landelijke pilot iPGB voor levensloopbestendige zorg voor 

mensen met autisme.  

 

In 2014 is er samen met maatschappelijk partners gewerkt aan een gecombineerde zorg en 

vastgoedagenda waarin we inspelen op veranderingen in de intramurale (ouderen)zorg en de 

afbouw van verzorgingshuizen. Als centrumgemeente is Delft vanaf 2015 verantwoordelijk voor 

Beschermd Wonen. Hierbij werken we nauw samen met zorgverzekeraar DSW. Samen met de 

gemeente Den Haag geeft Delft als centrumgemeente invulling aan de taak Veilig Thuis (voorheen 

Advies Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld).

Delft is vanaf 2015 verantwoordelijk voor nagenoeg alle zorg aan jeugdigen en gezinnen, inclusief 

de jeugdbescherming en reclassering. Met de Jeugdwet wordt het mogelijk methodieken in te 

zetten, zoals drang en dwang, om de inzet van zware en specialistische zorg te voorkomen. Dit 

doen we in nauwe samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde 

instellingen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Ook is samenwerking met het (passend) 

onderwijs van belang om de jeugdhulp thuis af te stemmen met de zorg en begeleiding op school. 

Bovenlokaal wordt samengewerkt in H10verband rondom de inkoop van de zorg op basis van het 

Regionaal Transitie Arrangement en de Innovatieagenda Jeugd. Voor de inkoop van jeugdhulp is 

een regionale inkooporganisatie opgericht volgens een lichte gemeenschappelijke regeling. Bij 

wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugd. Hier 

kunnen jeugdigen of hun ouders terecht met vragen of klachten over hun behandeling door hulp

verleners. In opdracht van de gemeenten heeft de VNG een landelijke vertrouwenspersoon Jeugd 

aangesteld. 

Met de komst van de Participatiewet worden bestaande en nieuwe taken voor specifieke doel

groepen gebundeld. De gemeente is per 2015 ook verantwoordelijk voor de afbouw van de sociale 

werkvoorziening en de participatie van arbeidsbeperkten (voorheen Wajong) op de arbeidsmarkt. 

Voor de werkgeversbenadering wordt regionaal samengewerkt binnen de arbeidsmarktregio Den 

Haag (H5niveau). In de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening komt er meer nadruk op het 

vroegtijdig signaleren van financiële problemen (onder meer in de toegangsorganisatie) en het 

voorkomen ervan door bijvoorbeeld budgetcoaching en tegemoetkoming koopkracht. Het Rijk  

bezuinigt stevig op de Participatiewet en er is een strikt regime voorgeschreven voor de uit

voering. 

Cruciaal in de innovatie in het sociaal domein is de samenwerking met de maatschappelijke part

ners. Gemeente en partners hebben hierin sinds 2011 veel geïnvesteerd. Resultaat is een krachtige 

en voortvarende voorbereiding en uitvoering van de Sociale Visie Delft. De gemeente geeft hierin 

ook bewust vorm aan de regieambitie. De samenwerking is ingezet vanuit het zakelijke en innova

tief partnerschap. In de komende jaren, waarin de echte transformatie in de zorg en het sociale 

domein moet gaan plaats vinden, voeren we een gezamenlijke innovatieagenda uit.
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Met de komst van nieuwe taken wordt ruim € 66 miljoen nieuw budget overgeheveld van het Rijk 

naar de gemeente. Aan de hand van de nieuwe begrotingsindeling voor het hele sociale domein 

van € 153 miljoen heeft Delft een meerjarig bestedingsplan gemaakt voor 2015 en verder. In de 

meicirculaire 2015 worden de nieuwe objectieve verdeelmodellen verwacht die van toepassing 

worden op de inkoop 2016. Delft heeft een reserve Sociaal Domein aangelegd die de komende  

jaren kan worden ingezet voor onvoorziene tegenvallers, frictiekosten en innovatie. Omdat het 

hier gaat om veel budget en nieuwe taken wordt twee keer per jaar een risicoanalyse gedaan en 

zijn de nodige beheersmaatregelen genomen bij de inkoop, toewijzing en monitoring van de zorg. 

De inkoop voor 2016 start eind van het eerste kwartaal 2015. Delft werkt hier regionaal in samen. 

Voor de H10samenwerking is er een strategische agenda bestuurlijk gedeeld. Voor de H4 

samenwerking is er een meerjarig werkplan. Delft heeft de rol van centrumgemeente voor de  

taken Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Veilig Thuis. De verwachting is dat vanaf 

2018 die rol komt te vervallen. 

Het inrichten van de monitor vraagt nog veel capaciteit in 2015. Monitoring is een belangrijk  

instrument voor de inkoop, sturing, risicobeheersing en verantwoording. De gemeente werkt hier

in samen met KING (het Kwaliteitsinstituut van de VNG). Delft werkt aan een monitoringsysteem 

dat informatie en overzicht biedt op verschillende niveaus en aan verschillende gebruikers: van 

maatschappelijke effecten tot managementrapportage en beleidsinformatie. In april 2015 komt  

dit uitgebreid in de raad aan de orde. 

Bij de verwerking en uitwisseling van gegevens is privacy een belangrijk aspect. Voor de uit

wisseling van cliëntgegevens tussen de toegangsorganisatie en de maatschappelijke partners/

zorg aanbieders geldt de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen hierover in 

afzonder lijke wetten. Voor de uitwisseling van gegevens binnen de teams van de toegang is een 

gemeentelijk privacyreglement opgesteld.  

De regionale communicatiestrategie Keerpunt, verder met elkaar is een voorbeeld voor het  

ministerie van BZK en zal de komende jaren worden voortgezet. Het goed informeren van burgers, 

bestuur en raad, partners en professionals over de veranderingen is een essentieel onderdeel van 

deze majeure operatie in het sociaal domein.

De vastgestelde kaders, in deel I en deel II, zijn leidraad voor de transformatie die de komende 

jaren zal plaatsvinden. Met onze maatschappelijke partners formuleren we een gezamenlijke  

innovatieagenda. De innovaties die daarin staan geven de transformatie inhoud en dragen bij  

aan de realisatie van de Sociale Visie Delft in de praktijk.
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1 Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van Rijk aan gemeenten 

een feit. De wetteksten, het beleidskader, verordeningen en beleidsregels zijn vastgesteld. De  

budgetten op basis van het huidige verdeelmodel zijn bekend. De ondersteuning is ingekocht  

en de contracten zijn afgesloten. Het leeuwendeel van de voorbereiding is gereed om in Delft  

de nieuwe taken uit te voeren op basis van de Sociale Visie Delft. 

Op 6 maart 2014 heeft de gemeenteraad de Kadernota ISD 2014  2018 deel I vastgesteld. Deze 

richtinggevende kaders waren nodig om in 2014 de voorbereidingen te treffen voor de nieuwe 

taken. Aanvankelijk was deel II gepland te bespreken voor de zomer. Dit bleek onhaalbaar, omdat 

de wetten pas in de zomer door de Eerste Kamer werden vastgesteld en de definitieve budgetten 

2015 pas in september 2014 bekend zijn gemaakt. Om de toegangsorganisatie te kunnen inrichten 

en de inkoop van het zorgaanbod in 2014 te kunnen contracteren, heeft het college afzonderlijke 

besluiten genomen over onder meer de toegang, inkoop van ondersteuning en verordeningen. 

Kadernota deel II is een vervolg op deel I. Beide delen samen omvatten het geheel aan voor

bereidingen op de drie decentralisaties. In deel I lag de nadruk op de uitwerking van de Sociale 

Visie Delft en de kaderstelling op de verschillende deelonderwerpen, zoals sterke samenleving, 

toegang, sturing en bekostiging inclusief inkoop zorgaanbod en communicatie. In deel II worden 

deze onderwerpen concreter uitgewerkt en daarnaast werken we per decentralisatie een aantal 

specifieke onderwerpen uit, zoals mantelzorgcompliment, beschermd wonen, integraal persoons

gebonden budget, toezicht, schuldhulpverlening en vertrouwenspersoon. Daarnaast benoemen 

we de thema’s waarvan de implementatie doorloopt in 2015.

Voor de innovatie van het sociaal domein stellen gemeente en partners een gezamenlijke agenda 

op. Een voorzet hiervoor is opgenomen in deze Kadernota deel II. 

Samengevat kent deze Kadernota ISD drie hoofdonderwerpen:

• bundeling van al genomen besluiten door raad en college in 2014 (vanaf besluitvorming  

Kadernota ISD deel I op 6 maart 2014);

• nog te nemen besluiten in het kader van de beleidsvoorbereiding van de nieuwe taken per  

1 januari 2015;

• de innovatieagenda van partners en gemeente waarmee we de komende jaren de trans

formatie willen stimuleren.

Na het werk aan de vele nota’s wordt in 2015 de slag gemaakt van beleid naar uitvoering.  

Naast het realiseren van de Sociale Visie Delft, de uitvoering in de toegang en het sturen op de 

ingekochte zorg (maatwerk, vangnet), zal er in 2015 ook worden gewerkt aan het versterken van 

de basisvoorzieningen. Daarbij gaat het ook om de aansluiting tussen de basisvoorzieningen en 

het aanbod van maatwerk en vangnet. Met de opdrachtverstrekking Gezond en Wel is hierin een 

belangrijke stap gezet.

Afgelopen jaar is nauw samengewerkt met de gemeenteraad bij de voorbereiding van commis

sies en raadsvergaderingen. In dialoog met de raadswerkgroep Sociaal Domein zijn informatieve 

tafeltjes avonden, bijeenkomsten voor technische vragen en werksessies met partners georgani

seerd. De raad heeft aangegeven de invoering van de nieuwe taken en de zachte landing van  

nieuwe doelgroepen van dichtbij te willen volgen. 
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Zoals toegezegd zijn twee informatiebijeen komsten per jaar georganiseerd over de uitvoering, 

de ingekochte zorg en de werking van de verordeningen. Hierin werden knelpunten en risico’s, 

successen en ervaringen in de praktijk en met burgers meegenomen.

De raad heeft aangegeven vinger aan de pols te willen houden wat betreft de ontwikkelingen 

in het Sociaal Domein. In 2015 en 2016 voorzien wij de volgende bijeenkomsten met de raad: 

• In de eerste helft van 2015 komt er een voortgangsrapportage over de opdrachtverstrekking 

Gezond en Wel. Hierin zal worden ingegaan op de aandachtpunten uit het rapport van  

Bosman & Vos ‘Welzijn in de wijken’ uit 2011 (toezegging 1426).

• Tweemaal per jaar wordt de raad via een raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd over  

de stand van zaken en ontwikkelingen in het Sociaal Domein, waaronder toegang. 

• In de eerste helft van 2016 bespreekt de raad de tussentijdse evaluatie van de toegang  

vóórdat er onomkeerbare besluiten worden genomen over de overgang van drie loketten naar 

één loket. Op basis van deze evaluatie zal een besluit worden genomen over de definitieve 

organisatie van de toegang (toezegging 1419).

• Eind 2016 is een tussenevaluatie van de realisatie van de Sociale Visie Delft tot dat moment, 

zoals vastgelegd in de Kadernota ISD deel I en II. De evaluatie zal zich richten op onder meer:

• de toegankelijkheid van het aanbod, in basisvoorzieningen, maatwerk en vangnet

• de aanpak één gezin één plan

• het toewerken naar één toegangsorganisatie

• de inkoop en de daarmee samenhangende financiële kaders.

De adviesraden van het college (Wmoraad, SWraad en Panel Werk en Inkomen) zijn voor de 

informatiebijeenkomsten uitgenodigd. 

Leeswijzer

Voor deel II van de Kadernota is gekozen voor dezelfde opbouw als het eerste deel. Toegevoegd is 

een hoofdstuk over ‘maatschappelijke partners’ en een hoofdstuk over begroting en bestedings

plan. Daarmee kent de Kadernota ISD 20152018, deel II de volgende opbouw:

1 Inleiding

2 Innovatie Sociaal Domein: stand van zaken en al vastgestelde kaders

3 Sterke samenleving en eigen kracht 

4 Toegang 

5 Wet maatschappelijke ondersteuning

6 Jeugd en passend onderwijs

7 Participatiewet, inclusief WWB

8 Maatschappelijke partners en gezamenlijke innovatieagenda

9 Financiën Sociaal Domein

10 Sturing en bekostiging 

11 Regionale samenwerking

12 Communicatie 

Bijlagen.
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2 Stand van zaken genomen besluiten

2.1 Reeds besloten door de gemeenteraad
 

De gemeenteraad heeft alle onderstaande kaderstellende onderwerpen in diverse raads

vergaderingen in 2014 reeds vastgesteld, geordend naar basis  toegang  maatwerk/vangnet.

Basis 

• Beleidsnota Vrijwilligerswerk 2014 – 2018 (5 juni 2014) 

Vaststelling integrale beleidsnota Vrijwilligerswerk 2014 – 2018.

• Subsidieverordening 2014 – 2018 (6 november 2014) 

Vaststelling Kaderverordening Subsidies Delft 2014, het Beleidskader Subsidies Delft 2014 

– 2018. Doel ervan is te komen tot een uniform en transparant subsidiebeleid in overeen

stemming met de vigerende wetgeving. 

Toegang

• Nota Toegankelijke hulp en zorg voor jong en oud (25 september 2014) 

Deze nota beschrijft de ambitie wat de gemeente met de toegang wil bereiken en hoe we  

de toegang vormgeven. 

Maatwerk/vangnet

Jeugd

• Regionale innovatieagenda jeugdhulp Haaglanden (5 juni 2014) 

Betreft de afspraken tussen gemeenten en partners over de te realiseren innovaties in de 

jeugdhulp en de financiering ervan. 

• Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2015 (RUP 2015) (25 september 2014).  

Hierin zijn de inhoudelijke uitgangspunten aangegeven voor de inkoop van de jeugdhulp,  

de voorwaarden bij de inkoop, de zorgvormen en de financiering ervan door de gemeenten.

• Inkooporganisatie Jeugd H10 (25 september 2014) 

Besluitvorming over de oprichting van een gemeenschappelijk inkoopbureau H10.

• Inkoop/contractering jeugdhulp (25 september 2014) 

Besluitvorming over de zorgvormen, de daarbij behorende volumes en de wijze van inkopen. 

• Verordening jeugdhulp 2015 (27 november 2014), inclusief het inhoudelijk memo  

‘Het Persoonsgebonden Budget na de transitie’.

Passend onderwijs

• Passend onderwijs1: Ondersteuningsplannen, overeenkomst OOGO, Ontwikkelagenda’s PPO 

Delflanden en VO Delflanden (13 januari 2014) 

• Passend onderwijs: Ondersteuningsplannen en overeenkomst OOGO Berseba reformatorisch 

samenwerkingsverband (13 januari 2014) en Ontwikkelagenda (17 december 2014).

1  Het onderwijs heeft ingestemd met het beleidskader Jeugd voor wat betreft het onderdeel passend onderwijs 
 (10 juli 2014)
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Wet maatschappelijke ondersteuning

• Inkoop/contractering Wmo begeleiding (25 september 2014) 

Besluitvorming over de systematiek en budgettering en samenwerking inkoop in H4. Inclusief 

inkoopbudget en producten (sept). 

• Verordening Wmo 2015 (27 november 2014), inclusief het inhoudelijk memo ‘Het Persoons

gebonden Budget na de transitie’.

Participatiewet

• Beleidskader Participatiewet 2015 (18 december 2014) 

Vaststellen van de ambities en de keuzes van de gemeente Delft beschreven, de uitgangs

punten vastgesteld op basis waarvan we deze nieuwe opgave tegemoet treden en die een  

basis vormen voor de verordeningen die per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

• Verordeningen Participatie, deel WWB inclusief aanpassingen bijzondere bijstand (18 december 

2014) 

Besluitvorming over aanpassingen als gevolg van Participatiewet en sociale visie en intensi

vering van de armoedebestrijding met extra middelen van het rijk, vooral gericht op onder

steuning van kinderen, en de invulling van eerder besloten bezuinigingen. 

• Vaststellen van de Maatregelenverordening Participatiewet 2015

• Vaststellen van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2015

• Vaststellen van de Verordening tegenprestatie 2015

• Vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

• Intrekken van de Maatregelenverordening WWB 2013 met ingang van 112015

• Intrekken van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ met ingang van 112015

• Intrekken van de Toeslagenverordening WWB met ingang van 172015

• Intrekken van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive met ingang van 

• 112015.

2.2 Uitgebrachte adviezen 

De Wmoraad heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

• Nota toegankelijke hulp en ondersteuning voor jong en oud, juli 2014

• inkoop Wmo en jeugdhulp, juli 2014

• Verordeningen Wmo en Jeugd, november 2014

• iPGB in transitie (integraal persoonsgebonden budget), oktober2014

• Beleidsregels Wmo en jeugd, november 2014 

• Regiovisie Veilig Thuis, december/januari 2015

• Kadernota ISD deel II, december/februari 2015

• Benchmark en Klanttevredenheid 2014

• Beschermd wonen, februari 2015

• Combineren wonen en zorg (januari/februari 2015)

Daarnaast heeft de Wmoraad ongevraagd advies uitgebracht over de Notitie Dagbesteding 

(april 2014).

De Wmoraad heeft op alle uitgebrachte adviezen een bestuurlijke reactie ontvangen. 
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Panel Werk en Inkomen en SWraad hebben advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

• Beleidskader Participatie, december 2014

• Nota Bijzondere Bijstand, november 2014

• Nota Schuldhulpverlening, november 2014

• Kadernota ISD deel II, december/januari 2015.

De inhoud van de adviezen is verwerkt in de definitieve documenten en/of meegenomen in  

verdere uitwerking van de innovatie Sociaal Domein.

2.3 Planning openstaande moties en toezeggingen

Moties

Over de voorgelegde documenten en vraagstukken is een aantal moties ingediend. Het gaat  

om de volgende moties. Daarbij geven we aan op welk moment de afdoening ervan is gepland. 

• Motie Veranderende Zorg (6 maart 2014) 

Afdoening is gepland bij besluitvorming over het strategisch plan over zorgvastgoed  

(19 februari: commissie; 26 maart 2015: raad)

• Motie Bevoegdheden raad – college 

Afdoening motie is aangehouden in commissie SD van 30 september 2014.

• Motie over Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2015 (25 september)  

Afdoening wordt meegenomen bij de inkoop Jeugd 2016.

• Motie vrijwilligersinitiatieven (6 november 2014) 

Afdoening staat gepland voor het zomerreces 2015

• Motie Right to Challenge (27 november 2014)  

Afdoening staat gepland voor het zomerreces 2015

• Motie ziektekostenverzekeraars (18 december 2014) 

Afdoening is gepland voor het zomerreces 2015

• Motie afspraken calamiteiten (18 december 2014) 

Afdoening staat gepland eerste kwartaal 2014

• Motie innovatiebudget (18 december 2014) 

Afdoening staat gepland voor het zomerreces 2015

Toezeggingen

De volgende toezeggingen zijn gedaan op onderwerpen van het Sociaal Domein. Daarbij geven  

we aan op welk moment de afdoening ervan is gepland.

Nr. Oorsprong Onderwerp Planning afdoening 

1403 Commissie S&V 
18 febr2014 

Compensatieregeling chronisch zieken  
en gehandicapten 

26 maart 2015 

1405 Commissie Algemeen 
15 april 2014

Prestatieafspraken woningcorporaties  
20142018

4e kwartaal 2015

1406 Commissie Algemeen 
15 april 2014 

Rondvraag inzake klachten m.b.t. de 
regiotaxi 

1e kwartaal 2015 

1410 Raad 5 juni 2014 Beleidsnota Vrijwilligers werk 20142018 1e kwartaal 2015 

1411 Raad 10 juli 2014 Jaarstukken 2013 1e kwartaal 2015 

1412 Commissie SD
9 sept 2014 

Sociaal Domein – toegang en inkoop 
(verbeteringen n.a.v. Wmo benchmark)

1e kwartaal 2015 

1414 Commissie SD
9 sept 2014 

ISDtoegang en inkoop
(mogelijkheid PGB in verordening)

Opgenomen in verordeningen 
Jeugd en Wmo; vastgesteld in 
raad 27 nov 2014
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Nr. Oorsprong Onderwerp Planning afdoening 

1417 Commissie SD
9 sept 2014 

Sociaal Domein  toegang en inkoop 
(ketenafspraken met gecertificeerde  
instellingen)

Bij vaststelling Kadernota ISD 
deel II in raad 26 maart 2015 

1418 Raad 25 sept 2014 Inkoop jeugdhulp/ Wmo
(King en outcomecriteria)

Bij vaststelling Kadernota ISD 
deel II in raad 26 maart 2015

1419 Raad 25 sept 2014 Inkoop jeugdhulp/ Wmo 
(evaluatie loketten)

Medio 2016 

1421 Raad 25 sept 2014 Inkoop jeugdhulp/ Wmo 
(drie punten uit de ingetrokken motie  
‘Toegang en doorverwijzing Jeugd GGZ’)

Bij vaststelling Kadernota ISD 
deel II in raad 26 maart 2015

1422 Commissie SD 
30 sept 2014 

Jaarverslag ISR Bij nota schuldhulpverlening 
(college 6 januari 2015) 

1423 Commissie SD 
28 okt 2014 

Stresstest Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 

1426 Commissie SD
 28 okt 2014 

Opdrachtdocument Gezond en Wel –  
voortgangsrapportage in relatie tot rapport 
Bosman & Vos

1e helft 2015 

1427 Raad 6 nov 2014 Opdrachtdocument Gezond en Wel systeem 
ontwikkelen waarin partijen een vorm van 
bezwaar kunnen indienen

Pm 

1428 Raad 27 nov 2014 Aanpassingen bijzondere bijstand 
1. bij andere gemeenten gaan over  

mogelijkheden vervangende regelen 
WTCG

2. uitvoeringskosten individuele  
inkomenstoeslag

3. raad informeren over hanteren 130% 
norm

4a. raad informeren over project alleen
staande ouders bij Werkse!

4b. Vergoeden kosten kinderopvang voor 
deze ouders

Ad 1: 2015; 
Ad 2: 2015 
Ad 3: zie brief college d.d. 1 dec 
2014, wk 49, nr. 1774510 
Ad 4: uiterlijk 3e kwartaal 2015 

1429 Begrotingscommissie 
Sociaal Domein 10 dec 
2014 

Brief college inzake inspectieonderzoek (wk 
45, nr. 1745069) 

pm 

1430 Begrotingscommissie 
Sociaal Domein 10 dec 
2014

College zegt toe om de raad zo spoedig 
mogelijk te informeren over de calamiteiten
regeling bij bestaande aanbieders in  
de jeugdhulp 

1e kwartaal 2015 

1432 Begrotingscommissie 
Sociaal Domein 10 dec 
2014

College zegt toe: 
1. om vóór het weekend van 13 december 

2014 een nadere technische toelichting 
te sturen over het eigen bijdragebeleid 
in de Maatschappelijke Opvang; 

2. om na te gaan, via de gemeente Den 
Haag, op welke manier er nazorg wordt 
besteed aan kinderen van gedetineer
den en de raad hier per mail over te 
informeren. 

Ad 1: cie is per mail  
geïnformeerd d.d. 12 dec. resp.  
15 dec 2014 
Ad 2: pm 

1433 Raad 18 dec 2014 College zegt toe NIBUD te vragen een mini
maeffectrapportage uit te voeren. 

2e kwartaal 2015

1434 Raad 18 dec 2014 College zegt toe om bij de subsidieverlening 
aan ‘Delft voor Elkaar’ (Gezond en Wel) voor 
2016 rekening te houden met de door de 
VVDfractie ingebrachte punten:
 Randvoorwaarden nieuwe subsidiekader
 Opnemen prestatieafspraak m.b.t.  

afname gebruik overheidsvoorzieningen
 Evaluatie op de inzet buurtsport

coaches, waarbij alle deelnemende 
organisaties, maar ook alle sportclubs 
worden bevraagd.

2e helft 2015
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2.4 Nog vast te stellen door de raad in 2015 

• Gemeentelijke visie op zorgvastgoed (26 maart 2015)

• Regiovisie AMK en vorming Veilig Thuis (30 april 2015)

• Regionaal inkoopkader jeugd 2016 (30 april 2015)

• Inkoopplan WMO 2016 (voor de zomer 2015)

• Verordeningen Participatiewet, deel participatie (voor de zomer 2015)

• Beleidsplan WMO 20162019 (vierde kwartaal 2015)

• Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (derde kwartaal 2015).



18 

3 Sterke samenleving en eigen kracht

3.1 Wat is er bereikt?

De Sociale Visie Delft betekent een omslag in denken en doen van burgers, organisaties en  

gemeente. Het gaat om de beweging van landelijke en lokale zorgstructuren naar de eigen kracht 

van inwoners. Een participatiesamenleving vraagt om een sterke samenleving met actieve burgers 

die meedoen en er voor elkaar zijn. Wanneer mensen meer zelfredzaam zijn, is de verwachting 

dat minder beroep wordt gedaan op professionele ondersteuning. 

In 2014 is het project Sterke Samenleving gestart. Het doel is het stimuleren van bottomup  

initiatieven ‘samen met de stad’. Samen betekent hier: met bewoners, groepen burgers, maat

schappelijke organisaties, ondernemers, zzpers, etc. De ruimte voor maatschappelijke initiatieven 

en burgerinitiatieven staat voorop. De gemeente heeft hier een faciliterende rol. Het afgelopen  

jaar zijn meer initiatieven ontstaan op basis van eigen kracht die worden verder geholpen door 

bestaande netwerken in de stad zoals het Sociaal Platform, De Delftse Uitdaging en het Pact 

tegen Armoede. 

Aan de Slag

De resultaten van deze initiatieven zijn tot op heden zeer positief. Ter illustratie een paar cijfers: 

De resultaten van het project Aan De Slag zijn boven verwachting. Concreet betekent dit dat in de 

afgelopen twee jaar 382 WWB’ers vrijwilligerswerk zijn gaan verrichten, 233 WWB’ers maatschap

pelijk actief zijn geworden en dat 10% van de ruim 400 WWB’ers die de Kansenmarkt hebben 

bezocht, in gesprek is gegaan over vrijwilligerswerk. 

Bron: Voortgangsnotitie Sterke Samenleving, gegevens 2014

Reeds besloten door de gemeenteraad

• Vrijwilligerswerk 2014 – 2018 (5 juni 2014)

• Vaststelling integrale beleidsnota Vrijwilligerswerk 2014  2018

• Subsidieverordening 2014 – 2018 (raad 6 november 2014) 

Vaststelling Kaderverordening Subsidies Delft 2014, het Beleidskader Subsidies Delft  

2014 – 2018. Doel ervan is te komen tot een uniform en transparant subsidiebeleid in 

overeenstemming met de vigerende wetgeving. 

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijk actief

In gesprek over vrijwilligerswerk

Deelnemers in project Aan De Slag

382
233

45
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Eigen Kracht en Zij aan Zet

Een ander succesvol initiatief is de samenwerking tussen het gemeentelijk project Eigen Kracht en 

de stichting Zij Aan Zet. De afgelopen drie jaar zijn 800 vrouwen bereikt en daarvan hebben 450 

vrouwen deelgenomen aan een activiteit. De resultaten voor die 450 vrouwen zijn hierna weer

gegeven.

Bron: Voortgangsnotitie Sterke Samenleving, gegevens 2014

Op 17 november 2014 vond de overdracht plaats en is het gemeentelijk project overgegaan in de 

stichting Zij Aan Zet.

Een andere actie is dat de gemeente samen met professionals en vrijwilligersorganisaties in de 

stad in gesprek is over de veranderingen in het sociaal domein. Hiervoor is de Sociale Herberg 

gestart, met als voornaamste resultaten: groeiende bewustwording en eigenaarschap in de trans

formatie en ontwikkelingen in het sociaal domein. Eind november 2014 hebben de gemeenten 

Westland en Delft en maatschappelijke partners uit de regio gezamenlijk het Keerpunt Festival  

georganiseerd voor professionals en vrijwilligersorganisaties. Meer dan 300 mensen hebben  

hieraan deelgenomen.

Delft voor Elkaar

Met de opdrachtverstrekking van Gezond en Wel hebben we een stevig fundament gelegd voor 

een sterke samenleving en goede basisvoorzieningen. De kaders hiervoor zijn gesteld in de nota’s 

Lokaal gezondheidsbeleid 20132016 (2013), Wijkaanpak 2.0 (2013), Vrijwilligerswerkbeleid 2014 – 

2018 (2013), Vooruit met Welzijn (2012). Aan de hand van het ‘prestatiedenken’ heeft de gemeente 

opdracht verstrekt aan de netwerkorganisatie ‘Delft voor Elkaar’. De organisaties Participe Delft 

(inclusief DIVA Delft), Kwadraad, MEE ZNH, Sport en Evenementen Haaglanden/MVV hebben hun 

krachten gebundeld tot een prestatiegericht samenwerkingsnetwerk Delft voor Elkaar dat goed 

is verankerd in de Delftse samenleving. Daarnaast maken diverse informele organisaties deel uit 

van het netwerk van Delft voor Elkaar. Deze organisaties zijn genoemd in de opdracht aan Delft 

voor Elkaar en krijgen via Participe Delft een budget voor hun activiteiten in 2015. Het gaat om 

de volgende organisaties: Buddy Netwerk, Inloophuis Deborah, Stichting Alzheimer, Nederlandse 

vereniging voor Autisme en Federatie voor Ouderen.

Betaald werk of opleiding

Vrijwilligerswerk

Overig

Bron: Voortgangsnotitie Sterke Samenleving, gegevens 2014

Resultaten Eigen Kracht en Zij aan Zet

90

250

110



20 

Het netwerk Delft voor Elkaar richt zich op preventie en proactie in het zogenaamde voorlig

gende veld en kent de ins en outs van de stad. De netwerkorganisatie bestrijkt het brede sociale 

domein, zoals individuele ondersteuning, sport, maatschappelijk werk, ouderenzorg, jongeren

werk, opbouwwerk en participatie. Hun opdracht is om in Delft een stevige basis te leggen, waarin 

de eigen kracht van mensen beter wordt aangeboord. Het netwerk zet zich in voor sterke sociale 

wijken waar bewoners met elkaar samenleven, naar vermogen meedoen en waarin vrijwilligers  

en inwoners elkaar helpen en ondersteunen. Hierbij hoort ook het vrijwilligerswerk, de mantel

zorg en laagdrempelige, vrij toegankelijk cliëntondersteuning. De ambitie van Delft voor Elkaar is 

dat het gebruik van basisvoorzieningen vanuit de toegang met 15% toeneemt en het gebruik van 

geïndiceerde voorzieningen daarmee afneemt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Vanaf 2015 moet er in iedere gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar zijn. Dit 

houdt in dat inwoners van Delft ondersteuning (belangenbehartiging) krijgen bij het aanvragen 

van diensten. Veel van de organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, geven ook 

vrij toegankelijke kortdurende ondersteuning. 

Om deze verandering voor elkaar te krijgen, brengt Delft voor Elkaar drie bewegingen op 

gang:

• Van hulp naar talent: wie aangesproken wordt op talenten, zet zich eerder in voor zichzelf 

en voor de samenleving. Jezelf ontwikkelen en je talenten ten goede laten komen aan 

je omgeving voorkomt zorg. Door te focussen op de ontwikkeling van talenten neemt de 

zelfredzaamheid sneller toe.

• Van formeel naar informeel door voorrang te geven aan (bewoners)initiatieven. Bewoners 

helpen elkaar en tegelijkertijd voelen zij zich onderdeel van een netwerk (van onder

steuning).

• Van individu naar verbinding: Delft voor Elkaar ziet zichzelf als vliegwiel van samen

werking en communityvorming: “Waar hiaten zijn vinden wij, waar overlap is verbinden 

wij, waar extra kracht nodig is versterken wij”. Bewoners staan niet alleen en maken altijd 

onderdeel uit van een gemeenschap waaruit zij kracht halen.

INFORMELE ONDERSTEUNING EN HULP

VAN FORMEEL
NAAR INFORMEEL

VAN HULP
NAAR TALENT

VAN INDIVIDUEEL
NAAR SAMEN



Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018 deel II 21 

Doel van deze kortdurende ondersteuning is het normaliseren van de zorgvraag en het voorko

men van langdurige ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor iedere inwoner 

van Delft beschikbaar. Dit uitgangspunt is beschreven in de nota Toegankelijke hulp en ondersteu

ning die de raad in september 2014 heeft vastgesteld. Vervolgens heeft het college op 22 oktober 

2014 het volgende besloten:

• bundeling van de onafhankelijke clientondersteuning door de diverse organisaties is nood

zakelijk;

• de onafhankelijke cliëntondersteuning is ook nauw verweven is met kortdurende (algemeen 

toegankelijke) basisondersteuning;

• door dit alles de komende jaren in eenheid vorm geven, is het mogelijk basisvoorzieningen 

dusdanig te versterken dat de beweging ‘van zwaar naar licht’ en van ‘maatwerk naar  

algemeen’ beter te maken is.

In 2014 boden in Delft diverse organisaties al vormen van cliëntondersteuning:

• MEE ZHN2

• DIVA Delft

• GGZ Delfland (inloop GGZ)

• Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)

• Ouderenorganisaties

• Organisaties voor en door ervaringsdeskundigen (bijv. Autisme Informatiecentrum en Gids).

In 2014 is voorlichting gegeven aan onder meer inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers

organisaties over de toekomst van de onafhankelijke cliëntondersteuning in relatie tot de toe

gang. De voorlichting ging ook over de wijze waarop de toegang tot ondersteuning en zorg wordt 

georganiseerd per 2015 en over de wijzigingen in het persoonsgebonden budget, continuïteit van 

zorg en herindicering. 

3.2 Wat te doen in 2015 en verder?

De komende periode zal de focus liggen op het verbinden van de diverse initiatieven vanuit het 

project Sterke Samenleving en de aansluitingen tussen de initiatieven in het formele en informele 

circuit van zorg en ondersteuning. Een belangrijke drager daarin is de netwerkorganisatie Delft 

voor Elkaar die de opdracht Gezond en Wel gaat uitvoeren de komende twee jaar. 

Faciliterende rol gemeente

De stad heeft een infrastructuur van wijkaccommodaties, (basis)scholen en gezondheidscentra. 

De gemeente faciliteert initiatieven in de wijk door verschillende tarieven te hanteren voor het 

huren van ruimtes in welzijnsaccommodaties: mensen met beperkingen en wijkbewoners betalen 

een lager tarief dan commerciële huurders. Daarnaast kent de gemeente een stimulerings

subsidieregeling, waarmee zij het realiseren van ‘ruimte voor burgers’ en maatschappelijke  

initiatieven ondersteunt.

In 2015 wordt gewerkt aan het versterken van de basisvoorzieningen. Basisvoorzieningen zijn vrij 

toegankelijke en algemene voorzieningen op verschillende terreinen, zoals cultuur, sociaal werk, 

wijk en buurtbeheer, informele zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en onderwijs. 

We gaan uit van een andere rol van de burger, organisaties en de gemeente. 

2 MEE ZuidHolland Noord en DIVA Delft zijn inmiddels opgegaan in Participe Delft.
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Van de burger wordt gevraagd meer zelf te doen. Voor de uitvoerende organisaties betekent 

dit een herinrichting van het werkveld. De gemeentelijke rol bestaat uit het scheppen van rand

voorwaarden en het borgen van kwaliteit. Met onze partners ontwikkelen we een aanpak en een 

structuur van basisvoorzieningen die:

• aansluiten bij de vragen en behoeften van de inwoners en inspelen op ‘nieuwe vragen en  

opgaven’ vanuit de drie decentralisaties;

• bijdragen aan het versterken van eigen kracht en het combineren van formele en informele 

ondersteuning.

Het gaat om het maximaal toegankelijk maken van deze voorzieningen zodat mensen zoveel 

mogelijk op eigen kracht en met ondersteuning vanuit deze organisaties hun problemen kunnen 

oplossen en minder zijn aangewezen op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Vanuit die 

optiek is het van belang om de aansluiting tussen de basisvoorzieningen en het aanbod van maat

werk en vangnet goed te borgen.

De gemeente heeft zich bewust teruggetrokken uit de uitvoering, zoals beschreven in de nota’s 

‘Vooruit met Welzijn’ (2012) en ‘Wijkaanpak 2.0’ (2013). Met goede regisseurs, een heldere com

municatie, geënt op de Sociale Visie Delft en de bovengenoemde randvoorwaarden, faciliteren 

en versterken we de initiatieven van (nieuwe) coalities in de stad. De gemeente zet zich enkel en 

alleen in op die projecten waar blijkt dat partijen in de stad het niet alleen kunnen oppakken en de 

gemeenteinzet noodzakelijk is, zoals het project Aan de Slag. Met initiatiefnemers in de stad is 

eind 2014 gestart met het faciliteren van maatschappelijke initiatieven op een Delftse pagina van 

de Participatiekaart.nl. Burgers en collectieven kunnen hierop initiatieven melden en de gemeente 

kan, indien gewenst, meedenken, adviseren, doorverwijzen en ondersteunen. De Participatiekaart.

nl is een landelijk platform voor de resultaten van initiatieven die er al zijn, bijvoorbeeld door  

samen met betrokken burgers en organisaties bijeenkomsten te organiseren om de eigen kracht 

van burgers, partners en organisaties – in het formele en informele circuit – te stimuleren. 

In de eerste helft van 2015 komt er een voortgangsrapportage over de opdrachtverstrekking  

Gezond en Wel. Hierin zal worden ingegaan op de aandachtpunten uit het rapport van Bosman  

& Vos ‘Welzijn in de wijken’ uit 2011 (toezegging 1426). Het college heeft toegezegd een systeem 

te ontwikkelen zodat de betrokken partijen een vorm van bezwaar kunnen indienen (toezegging 

1427). Tevens zal bij de subsidieverlening aan ‘Delft voor Elkaar’ (Gezond en Wel) voor 2016:

• rekening worden gehouden met de randvoorwaarden van het nieuwe subsidiekader; 

• prestatieafspraken worden gemaakt over de afname van het gebruik van overheidsvoor

zieningen; 

• de inzet buurtsportcoaches worden geëvalueerd (toezegging 1434)

Cliëntondersteuning

2015 is een overgangsjaar in de afspraken met de organisaties die cliëntondersteuning leveren, 

waaronder MEE. Met hen is afgesproken te komen tot een afgestemde werkwijze en aanpak. In 

2015 zullen gemeente en organisaties afspraken maken over de periode daarna.

Met ISR Delft onderzoeken we in 2015 de overlap met nieuw vorm te geven cliëntondersteuning 

die Delft voor Elkaar biedt. Daarnaast onderzoeken we welke dienstverlening ISR moet continue

ren en in welke vorm. 
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Cliëntenparticipatie sociaal domein

In 2014 is aan de Wmoraad, Panel Werk en Inkomen en de SWraad gevraagd te adviseren over de 

totstandkoming van één adviesorganen in het sociaal domein (bundeling panel W&I, Wmoraad en 

SWraad, inclusief jeugd). Op basis van de adviezen van de afzonderlijke adviesraden en het panel 

wordt in 2015 een nieuw platform voor cliëntenparticipatie voor het hele sociaal domein vorm

gegeven.
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4 Toegang

4.1 Wat is er bereikt?

De toegang is één van de belangrijkste innovaties in het sociaal domein. Professionals werken 

vanuit één visie, één methodiek en één organisatie aan het integraal ondersteunen van men

sen met een hulp en/of ondersteuningsvraag. Vanaf 2015 kunnen Delftse inwoners met vragen 

terecht bij de multidisciplinaire toegangsteams: team Wmo, team Jeugd, team Werk en Inkomen 

(voorheen: Participatie) en Sociaal Team. 

De medewerkers in de toegangsteams beantwoorden vragen, geven informatie en advies, bieden 

lichte ondersteuning en zetten –  indien nodig – zorgaanbod in. In de gesprekken met hulpvragers 

en bij het bepalen van de benodigde ondersteuning gaat het altijd om een combinatie van de  

inzet van eigen kracht en van het netwerk en van formele en informele ondersteuning. De belang

rijkste verandering in de ondersteuning is de integrale aanpak over de verschillende leefgebieden 

heen en de systeemaanpak van één gezin, één plan. Daarmee beogen we een meer effectieve en 

efficiënte ondersteuning te realiseren waarbij de regie op de ondersteuning in principe ligt bij de 

degene die de ondersteuning vraagt. 

De organisatie van de toegang is beschreven in de vastgestelde nota Toegankelijke hulp en zorg 

in Delft (september 2014). Vanaf de zomer 2014 is gewerkt aan de inrichting en het daadwerkelijk 

inregelen van de projectorganisatie toegang. Hiermee wordt onder meer de bemensing, de finan

ciën, de processen en informatievoorziening bedoeld. Opdracht voor 2015 en verder is tweeledig: 

• de aanpak in de praktijk verder vormgeven, monitoren hoe het werkt en leren van de ervaringen;

• innovatie en integratieopdracht 2015 – 2016 om van een projectorganisatie tot een definitieve 

vorm te komen.

4.2 Aansluiting van de toegang

Voor het goed functioneren van de toegang is samenwerking met andere organisaties van groot 

belang. Met verschillende partners zijn concrete afspraken gemaakt over de relatie met de toe

gangsorganisatie. Deze afspraken moeten in de praktijk verder worden ingevuld. Doel van deze 

afspraken is de verschillende ‘velden’ op elkaar te laten aansluiten. Het gaat over de aansluiting 

van de toegang op:

• basisvoorzieningen (zoals informele ondersteuning, vrijwilligerswerk, sport);

• medische zorg (huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars, wijkverpleging);

• onderwijs (op het gebied van passend onderwijs en zorgondersteuningsteams op scholen);

• veiligheidsdomein (met organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis 

en Veiligheidshuis Haaglanden, Jeugdbeschermingstafel);

• gecontracteerde zorgaanbieders (zorg in natura) en aanbieders van persoonsgebonden budget

• verslavingszorg en forensische zorg (opvang Wmo);

• maatschappelijke opvang (opvang Wmo);

• schuldhulpverlening.

Reeds besloten door de gemeenteraad

• Toegangsorganisatie (25 september 2014) 

Vaststelling van de nota ‘Toegankelijke hulp en zorg voor jong en oud’. Deze nota  

beschrijft de ambitie wat de gemeente met de toegang wil bereiken en hoe de toegang 

wordt opgezet. 
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4.3 Bemensing toegangsteams 

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de toegang uit vier teams: team Wmo, team Jeugd, team Werk en 

Inkomen en Sociaal Team. De bemensing van de teams is voor circa 95% ingevuld. Daarmee 

houden we ruimte om de laatste formatie in te vullen daar waar in 2015 nog versterking nodig is. 

De formatie van de toegangsteams is gebaseerd op een raming van het aantal mensen dat  

gebruik zal gaan maken van de toegangsorganisatie voor informatie en advies, lichte onder

steuning of inzet van ondersteuningsaanbod.

De raming van het aantal mensen dat wordt verwacht bij de toegangsorganisatie is afgeleid van:

• het aantal mensen dat voor 2014 al bij de gemeente kwam voor ondersteuning (oude taken op 

het gebied van werk, inkomen of Wmo huishoudelijke hulp en voorzieningen) (cijfers gemeente 

Delft 2014);

• het aantal mensen met een indicatie voor Wmobegeleiding per eind 2014 (cijfers Vektis, DSW 

2014);

• het aantal jeugdigen in zorg per eind 2014 (cijfers Initi8, RUP 2014);

• het aantal mensen met multiproblematiek (cijfers MKBA Delft 2014). 

De teams Wmo, Jeugd en Sociaal Team zijn samengesteld uit medewerkers van de diverse  

partnerorganisaties en de gemeentelijke organisatie. Per 1 januari 2015 zijn er samenwerkings

overeenkomsten voor de inzet van medewerkers met de onderstaande organisaties:

Jeugdzorg (Stojah), Jeugdformaat, Kwadraad, GGD Delfland, Jeugdgezondheidszorg, MEE,  

Careyn, Ipse de Bruggen, Participe Delft, Limor, Pieter van Foreest en Gemeente Delft. De toegang 

voor werk en inkomen (team Werk en Inkomen) wordt geleverd vanuit het cluster Klantcontact

centrum (KCC) in samenwerking met werkbedrijf Werkse!

De bezetting per 1 januari 2015 voor de vier toegangsteams gezamenlijk bedraagt 95 formatie

plaatsen. Hierna is het aantal formatieplaatsen per team aangegeven:

Bron: Werkplan Toegangsorganisatie, januari 2015

Team Wmo

Team Jeugd

Team Werk en inkomen

Sociaal team

Bron: Werkplan Toegangsorganisatie, januari 2015

  Ingevulde formatie toegangsteams, januari 2015

2539

13 18
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Voor een periode van twee jaar werken medewerkers met een projectmatige taakopdracht  

binnen de toegangsorganisatie. Daarnaast maken medewerkers vanuit het Jongerenloket, 

Wmoloket, onderdeel uit van de toegangsorganisatie. De afzonderlijke loketten in de stad worden 

geïntegreerd in de toegangsorganisatie, zo snel als mogelijk. Per 1 januari 2015 zijn de functies 

van het CJG, Meldpunt Bezorgd en Startpunt Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen in de toegang. 

In het eerste kwartaal 2015 gaat ook het Jongerenloket op in de toegang. 

4.4 Processen, informatie en monitoring

De toegangsorganisatie werkt vanuit één visie, één systematiek en één methodiek voor vraag

verheldering en verkrijgen van informatie. Informatie wordt zo mogelijk opgeslagen in één sys

teem. Daarmee wordt het mogelijk – indien nodig – gegevens uit te wisselen. Voor de uitwisseling 

van die gegevens is een privacyreglement vastgesteld (college december 2014).

De gegevensoverdracht voor begeleiding en voor beschermd wonen is vanaf augustus 2014 

gestart. Per 1 januari 2015 vindt de gegevensoverdracht plaats voor de jeugd. De raad wordt twee 

keer per jaar geïnformeerd over de resultaten van de toegang. Met de raad is afgesproken dat in 

het tweede kwartaal 2015 een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd over de inrichting van 

de monitor Sociaal Domein. In het derde kwartaal 2015 ontvangt de raad een tussenrapportage 

over de resultaten van de toegang.

4.5 Wat te doen in 2015 en verder?

Hieronder staat het transformatiepad van de toegangsorganisatie weergegeven.

Tijdelijke project- Monitoren Tussen- Monitoren Definitieve
organisatie  evaluatie  organisatie-
    vorm
Meerdere  Verdere     
toegangsteams integratie   
en nog enkele  in één 
loketten in de stad organisatie

 Implementeren nieuwe werkprocessen  
< Opleiden, samenwerking verstevigen                                             > 
 verbeteren en innoveren    

2015 2016 2017

Het transformatiepad van de toegangsorganisatie
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Om de beweging te kunnen maken naar lichtere ondersteuning is goede samenwerking nodig  

met zowel de basisvoorziening als de zorgaanbieders (maatwerk/vangnet). Vanaf begin 2015  

zal de toegangsorganisatie geregeld feedback vragen bij haar partners en gebruikers, over het 

functioneren van de organisatie, werkwijze en kwaliteit van de ondersteuning. Begin 2016 zal  

de toegangsorganisatie worden geëvalueerd. De evaluatie richt zich op:

• tevredenheid van de gebruikers;

• integrale aanpak (volgens één gezin, één plan);

• ervaringen van gebruikers/zorgvragers en maatschappelijke partners met de toegangs

organisatie;

• inzetten van lichtere ondersteuning (beweging van zwaar naar licht);

• het beschikbare financiële kader.

Op basis van de evaluatie zal een definitieve organisatievorm worden bepaald. Hierbij wordt ook 

de rechtspositie (werkgeverschap) van de medewerkers in de toegangsorganisatie meegenomen. 

De raad zal hierover worden geïnformeerd vóór er onomkeerbare besluiten worden genomen over 

de overgang van drie loketten naar één loket. In 2016 wordt toegewerkt naar een definitieve orga

nisatievorm vanaf 2017 (toezegging 1419).
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5 Wet maatschappelijke ondersteuning

5.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Met de Wmo 2015 die op 1 januari 2015 van kracht is, is de gemeente ook verantwoordelijk voor 

begeleiding en beschermd wonen. In de Wmo 2015 staan drie doelen centraal:

• bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaar

heid, alsook het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;

• ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen met een beperking of 

met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen omgeving;

• bieden van opvang. 

De ondersteuning is erop gericht dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Met een stelsel 

van algemene en maatwerkvoorzieningen zetten we in op het versterken van de zelfredzaamheid 

en participatie. We kijken daarbij niet alleen naar het individu, maar ook naar zijn/haar omgeving. 

Zowel naar wie ondersteuning nodig heeft als wie ondersteuning kan leveren. Daarbij kijken we 

naar de diverse leefgebieden: wonen, zorg en welzijn, maar ook dagbesteding, opvoedingsvragen 

en financiële situatie.

Verordening en beleidsregels

Het Wmobeleid is vastgelegd in de Verordening Wmo 2015 die de raad op 27 november 2014 

heeft vastgesteld. De verordening is uitgewerkt in beleidsregels die op 16 december 2014 door  

het college zijn vastgesteld.

5.2 Wmo-begeleiding

Voor mensen die nu al ondersteuning in de vorm van begeleiding hebben, geldt in 2015 dat deze 

ondersteuning wordt voortgezet. Dit heeft ertoe geleid dat voor de inkoop van het zorgaanbod 

met bestaande zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt over de te leveren ondersteuning in 2015 

wat betreft huidige en nieuwe zorgvragen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de resultaat

verplichtingen en de innovatie in het aanbod voor 2015. Bij nieuwe ondersteuningsvragen zal  

altijd worden gekeken naar de mogelijkheden van inzet van de betrokkene zelf en van zijn om

geving en zal zoveel mogelijk een combinatie worden gemaakt van formele en informele onder

steuning. Beleid en uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de verordening Wmo 2015 respectievelijk 

de beleidsregels ‘Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Delft 2015`.

Toezicht

Toezicht op de kwaliteit van het zorgaanbod en de zorgaanbieders, zowel voor Wmobegeleiding 

als voor Beschermd Wonen, is belegd bij de gemeente. Uitgezocht wordt of de GGD Haaglanden de 

uitvoering ervan kan doen.

Reeds besloten door de gemeenteraad

• Inkoop/contractering Wmobegeleiding (25 september 2014) 

Besluitvorming over systematiek en budgettering en samenwerking inkoop in H4. Inclu

sief inkoopbudget en producten

• Verordening Wmo 2015 (27 november 2014), inclusief het inhoudelijk memo ‘Het Per

soonsgebonden Budget na de transitie’
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Aantallen

Het aantal indicaties Wmobegeleiding bedraagt ruim 850 (zorg in natura). Daarnaast zijn er circa 

180 PGBindicaties Wmobegeleiding. Het aantal indicaties Wmobegeleiding (zorg in natura) is als 

volgt verdeeld over groepsbegeleiding en individuele begeleiding:

Bron: Cijfers DSW, november 2014

5.3 Huishoudelijke hulp

Delft heeft gezamenlijk in H4verband extra middelen ontvangen voor huishoudelijk hulp voor 

2015 en 2016. Dit extra budget is bedoeld voor onder meer zwaar of overbelaste mantelzorgers  

en huidige en toekomstige cliënten ‘hulp bij het huishouden’ die aanvullend ondersteuning  

inkopen. Daarmee houden we voor een deel de huishoudelijke hulp in stand en proberen we de 

werkloosheid in de thuiszorg te beperken. Voor deze extra middelen gaan we een kortingssysteem 

invoeren waarmee huishoudelijke ondersteuning en ook – nog nader te bepalen – andere vormen 

van ondersteuning tegen gereduceerd tarief kan worden ingekocht.

5.4 iPGB

Delft heeft in samenwerking met de landelijke werkgroep ‘Vanuit Autisme bekeken’ een onderzoek 

laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een levensloopbudget voor mensen met een stoornis in 

het autismespectrum.

Een integraal persoonsgebonden budget (iPGB) is een persoonsgebonden budget dat mensen met 

een ondersteuningsbehoefte ter beschikking krijgen om daarmee die ondersteuning in te kopen 

die zij nodig hebben. Het budget is vraaggericht en wordt verleend onafhankelijk van het levens

domein waarin de vraag speelt (zoals thuis, school, werk, zorg, mobiliteit). In de ideale situatie 

voegt het iPGB alle huidige financieringsvormen samen tot één budget, zonder schotten voor  

de besteding en dubbelingen bij het aanvragen en verantwoorden. In 2016 wordt een pilot  

uitgevoerd die gezamenlijk wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en de twee deel

nemende gemeenten: Delft en Woerden. Delft kiest voor een iPGB voor mensen met een autisme

stoornis. Woerden kiest voor een levensloopbudget voor alle doelgroepen. De pilot levert Delft 

leerpunten op voor de uitrol van het levensloopbudget voor andere doelgroepen.

Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Bron: Cijfers DSW, november 2014

Aantal indicaties Wmo-begeleiding, Zorg in Natura

285

568
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Een dergelijke aanpak ziet Delft als voorbeeld van innovaties in het ondersteunen van mensen 

met een specifieke zorgbehoefte. De vernieuwing zit in het volgende:

• Het gaat om de levensloop van de zorgvrager en dus om de periode waarvoor het budget 

wordt toegekend.

• Het flexibel inzetten van budget op alle relevante levensdomeinen in plaats van stapeling van 

gescheiden financieringsstromen en regelingen. Het betreft ook budgetten buiten het gemeen

telijk sociaal domein, bijvoorbeeld passend onderwijs, UWV en eventueel ook Zorgverzeke

ringswet. 

5.5 Ondersteuning mantelzorgers

Door de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wmo 2015 op te nemen is de 

positie van mantelzorgers versterkt. Mantelzorg is aanvullend op de professionele zorg en werkt 

samen met de (in)formele zorgorganisaties en vormt zo de sociale steunstructuur ter versterking 

van de zelfredzaamheid van degene voor wie wordt gezorgd. Dit sluit aan bij de Sociale Visie Delft 

en het versterken van eigen kracht, eigen regie, zelf doen en samen redzaamheid. De waardering 

en ondersteuning van alle Delftse mantelzorgers is daarom ook een belangrijk onderdeel in de 

Toegang en van de opdracht ‘Gezond & Wel’.

Mantelzorgers3 zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp

behoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen  

beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met 

degene voor wie ze zorgen. 

Vanaf 2015 wordt de ondersteuning van mantelzorgers uitgevoerd door Delft voor Elkaar. Uit 

contacten met mantelzorgers blijkt dat het kan gaan om bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering 

en lotgenotencontact. Daarnaast willen we de mantelzorgers waarderen. De Delftse Mantelzorg 

Waardering & Ondersteuning (= voorheen Mantelzorg compliment) geldt voor alle Delftse mantel

zorgers. Delft heeft het budget dat is bedoeld voor het waarderen van mantelzorgers geoormerkt. 

Met het waarderen van mantelzorgers wordt bijgedragen aan het opheffen of voorkomen van 

overbelasting bij mantelzorgers. 

Het college stelt in het eerste halfjaar 2015 de nadere regeling vast ten aanzien van de jaarlijkse 

blijk van waardering voor mantelzorgers in Delft. 

5.6 Combineren van wonen en zorg

Als onderdeel van de ‘hervorming van de wet langdurige zorg’ heeft het Rijk besloten dat wonen 

en zorg voor mensen die in een zorginstelling wonen, niet meer onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden en apart gefinancierd gaan worden. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of 

koop. De zorg wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet, de toekomstige Wet langdurige 

zorg (de huidige AWBZ), de Wmo of uit eigen middelen.

3 Volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is er sprake van mantelzorg, als de aard, duur en omvang van de   
 werkzaamheden een periode langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week betreft.
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Intramuraal (ZIN)

Extramuraal (ZIN)

PGB

Bron: Bestand gegevensoverdracht, november 2014

Delft

243

67

27

Gemeente Delft, betrokken zorgaanbieders, de woningbouwcorporaties en mogelijk andere  

vastgoedaanbieders hebben een analyse gemaakt van de integrale opgave voor Delft op het  

terrein van wonen en zorg voor de komende jaren. Dit zowel voor de ouderenzorg als de GGZ  

en de gehandicaptenzorg. Op basis van deze analyse hebben partijen de Ontwikkelagenda  

Wonen en Zorg 2015  2018 opgesteld. 

5.7 Beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2015 is ook beschermd wonen ondergebracht in de Wmo. Financiering hiervan 

is een taak van centrumgemeenten. Delft is centrumgemeente voor de regio Delft, Westland en 

Oostland (DWO). Dit betekent dat Delft het beschermd wonen voor de regio DWO inkoopt. Het 

budget dat voor deze nieuwe taak beschikbaar is in 2015, bedraagt 18,1 miljoen. Deze nieuwe taak 

komt zonder bezuiniging over naar de gemeente en huidige cliënten hebben een overgangsrecht 

van 5 jaar, tenzij de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) eerder afloopt.  

De afgelopen jaren zijn de vraag en de zwaarte van de vraag naar beschermd wonen toegenomen. 

Omdat de gemeente innovatie wil stimuleren krijgen aanbieders een korting van 2% die wordt 

ingezet voor innovatie. Verder harmoniseren we vanuit de financiën gezien enkele producten van 

beschermd wonen met vergelijkbare producten van begeleiding, zoals dagbesteding en individuele 

begeleiding.

Het aantal cliënten in beschermd wonen in DWO en in Delft zijn als volgt, verdeeld naar intramu

raal, extramuraal en PGB:

Bron: Bestand gegevensoverdracht, november 2014 

Intramuraal (ZIN)

Extramuraal (ZIN)

PGB

Bron: Bestand gegevensoverdracht, november 2014

DWO

318

86

47
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 Delft voert als centrumgemeente ook de regie op de plaatsing. Met de regiogemeenten DWO zijn 

afspraken gemaakt dat zij Delft mandateren voor de uitvoering van hun taken met betrekking tot 

Beschermd Wonen. Daarnaast kunnen mensen zich via andere gemeenten aanmelden voor op

vang en beschermd wonen. Dit betekent niet dat alle aanvragen via de Delftse toegang verlopen. 

Beschermd wonen is – op grond van rijksbeleid – ook toegankelijk voor mensen buiten de regio 

DWO. Inwoners van buiten de regio DWO kunnen op grond van hun woonplaats niet geweigerd 

worden voor beschermd wonen. 

De belangrijkste zorginstellingen in de regio DWO zijn:

 

Bron: Bestand gegevensoverdracht, november 2014

Voor 2015 heeft de DWO regio een overgangskader vastgesteld. Samen met het zorgkantoor 

DSW en de betrokken gemeenten is beschermd wonen ingekocht. Daarbij is dezelfde aanpak 

gehanteerd als bij de inkoop van Wmobegeleiding: in de ontwikkelovereenkomst met de huidige 

instellingen Beschermd wonen (zorg in natura) zijn afspraken vastgelegd over partnerschap en 

deelname; in een resultaatovereenkomst afspraken over resultaten, inhoud, bekostiging, verant

woording en kwaliteit. Op termijn biedt deze decentralisatie ruimte voor een integrale benade

ring. Meer specifiek zien we beschermd wonen in samenhang met onder meer maatschappelijke 

opvang, forensische zorg en GGZB. De regionale ambitie is dat de innovatie zich vooral richt op 

ontschotting. Zo zullen schotten die nu nog tussen beschermd wonen en extramurale begeleiding 

staan op termijn verdwijnen.

5.8 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De veranderingen in de toegang tot ondersteuning en zorg hebben gevolgen voor het bereiken 

van mensen die in beeld zijn en ondersteuning krijgen via Meldpunt Bezorgd. Het gaat om men

sen met een verstandelijke beperking en/of problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. 

Zij kampen met dak of thuisloosheid, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, zijn zorg 

mijdend en er is sprake van verwaarlozing van de woning. Vaak gaat bovenstaande gepaard met 

sociaal isolement, schulden, overlast gevend gedrag en (huiselijk) geweld. 

PerspeKtief

GGZ Delfland

Pieter van Foreest

Careyn

Overig

Bron: Bestand gegevensoverdracht, november 2014

De belangrijkste zorginstellingen in de regio DWO zijn:

297
55

38
10

51
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De gemeente Delft heeft als centrumgemeente voor de regio Delft Westland Oostland de  

volgende wettelijke taken op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: 

• het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de OGGZ;

• het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare  

personen en risicogroepen;

• het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen; 

• het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van  

de OGGZ. 

De uitvoering van deze taken was voor de regio DWO voor een belangrijk deel neergelegd bij 

Meldpunt Bezorgd. 

De Wmo 2015 leidt niet alleen tot een uitbreiding van zorgtaken voor alle gemeenten maar ook 

tot een heroriëntatie op lokale en centrumgemeente taken. In de Uitvoeringsagenda 2012 – 2015 

is opgenomen dat alle gemeenten binnen DWO de ambitie hebben om hun burgers met meer

voudige problematiek integraal, zo normaal mogelijk en bij voorkeur lokaal te willen helpen. 

Alleen wanneer daar een noodzaak toe is, of wanneer er lokaal geen aanbod voorhanden is,  

wordt er – tijdelijk – regionaal opgeschaald. De nieuwe Wmo 2015 sluit daar naadloos op aan. 

Voorstel voor een nieuwe invulling van OGGZ-taken 

De herinrichting van het sociaal domein in Delft, maar ook binnen de regiogemeenten, biedt  

voor de OGGZdoelgroep kansen voor een meer ontschotte en integrale aanpak. Met de regio

gemeenten en kernpartners OGGZ is namelijk afgesproken dat vanaf 1 januari 2015 de uitvoering 

van de OGGZtaken is ondergebracht in de toegangsorganisatie bij het team Wmo en het Sociaal 

Team. Voor 1 juli 2015 moet duidelijk worden welke zaken opgepakt dienen te worden door de 

centrumgemeente (bijvoorbeeld de toeleiding naar forensische zorg) en welke zaken de sociale 

teams van de regiogemeenten zelf op kunnen pakken. Daarnaast dient er een directe aansluiting 

te zijn bij voorzieningen, zoals verslavingszorg en forensische psychiatrie (nietgemeentelijke 

financiering).

5.9 Doelgroepenvervoer

Het afgelopen jaar heeft Delft ingezet op een efficiënter doelgroepenvervoer. Overleg met de 

zorgaanbieders leidde tot alternatieven voor cliënten die voorheen gebruik maakten van de ‘dure’ 

regiotaxi. Participe Delft en Doel werken aan nieuwe vervoersvormen. Het nieuwe contract voor 

de regiotaxi laat een kostenbesparing van 20% zien. 

Met de partnergemeenten in het stadsgewest Haaglanden werken we gestaag aan een betere 

sturing op het doelgroepenvervoer. De uitgangspunten hierbij zijn:

• beïnvloeding van de vraag: aanscherpen indicatiestelling, versterken eigen kracht en 

informatie voorziening;

• loslaten ‘kokers’ doelgroepenvervoer: bundeling in tijd en in voertuig; toedeling naar 

 vervoerkenmerken in plaats van naar vervoermotief;

• beter benutten OV: verbeteren integratie OV en doelgroepen en vrijwilligersvervoer  

(toegankelijkheid, buurtbussen en servicelijnen);

• intensiveren samenwerking: samenwerking op beleid, inkoop en uitvoering van vervoer  

(waaronder een regionale regieorganisatie).
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In 2015 zullen we onze ambities over efficiënter doelgroepenvervoer formuleren in een nota met 

daarin een regionale en een lokale component.

5.10 Regiovisie en Veilig Thuis

De Wmo 2015 geeft alle gemeenten de verantwoordelijkheid om huiselijk geweld en kindermis

handeling integraal aan te pakken. De gemeenten in de regio Haaglanden hebben een gezamen

lijke regiovisie geformuleerd en kiezen voor één organisatie Veilig Thuis op Haaglandenniveau, 

die aansluit bij de nieuwe structuur in het lokale sociale domein van iedere gemeente. Achterlig

gende gedachte bij de regiovisie is dat niet alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor een ketenaanpak op het gebied van geweld in huiselijke kring. Met deze 

visie werken de gemeenten en instellingen aan een effectieve bestrijding van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De regiovisie zal in de eerste helft 2015 ter vaststelling worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad.

5.11 Samenwerking in de regio

Voor een groot aantal Wmoonderwerpen werken we samen met andere gemeenten.

  

• Veilig Thuis
• Cliëntondersteuning MEE
• Vormgeven Toezicht op instellingen
• Doelgroepenvervoer 

Totaal aantal inwoners: 1.070.204

Op schaal van H10 werken we samen aan:

Wassenaar

25.680

Wassenaar

25.680

Den Haag

502.055

Den Haag

502.055

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Rijswijk

47.641

Rijswijk

47.641
Pijnacker-Nootdorp

51.104

Pijnacker-Nootdorp

51.104

Zoetermeer

123.589

Zoetermeer

123.589

Leidschendam-Voorburg

73.351

Leidschendam-Voorburg

73.351

Voorschoten

24.954

Voorschoten

24.954



Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018 deel II 35 

•  Beschermd Wonen
• Maatschappelijke opvang
• Vrouwenopvang en huiselijk geweld
• OGGZ
• Verslavingszorg

Totaal aantal inwoners: 272.934

In DWO-verband werken we samen aan:

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Pijnacker-Nootdorp

51.104

Pijnacker-Nootdorp

51.104

•  Extra toeslag Hulp bij Huishouden 
• Inkoop Wmo begeleiding, incl. vervoer 
 en dagbesteding en persoonlijke 
 verzorging

Totaal aantal inwoners: 269.471

Op schaal van H4 werken we samen aan:

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Rijswijk

47.641

Rijswijk

47.641
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5.12 Wat te doen in 2015 en verder

In 2015 implementeren we de volgende onderwerpen:

• Opstellen nieuw beleidsplan Wmo 20162019  

Er is een wettelijke verplichting om een Wmobeleidsplan op te stellen omdat het huidige  

beleidsplan in 2015 afloopt. Dit wordt gecombineerd met het op te stellen lokaal gezondheids

beleid. Ook wordt bezien of het mogelijk is het beleidskader te combineren met een beleids

kader Jeugd en Participatie.

• Innovatieagenda Zorg H4 

Deze innovatieagenda wordt opgesteld met de maatschappelijke partners die werkzaam zijn in 

de H4gemeenten en daar waar mogelijk wordt het onderdeel van de lokale innovatieagenda 

2015 – 2018.

• Toezicht op instellingen 

Bezien waar het toezicht op de instellingen wordt belegd. Hierover vindt begin 2015 regionale 

afstemming plaats met Haaglandengemeenten en vervolgens besluitvorming in het college.

• Uitvoeren van de pilot iPGB als onderdeel van levensloopbestendig PGB 

Zie paragraaf 5.4

• Innoveren beschermd wonen 

Bekeken wordt hoe beschermd wonen verbonden kan worden met andere vormen van  

begeleiding en hoe er in de toekomst binnen het financiële kader kan worden omgegaan  

met de verzwaring van de zorgvraag. 

• Regionaal doelgroepenvervoer 

In 2015 zullen we onze ambities verwoorden in een beleidsdocument, met daarin een regionale 

en een lokale component.

• Samenwerking met zorgverzekeraar(s) verder vormgeven 

Het betreft hier de onderwerpen: persoonlijke verzorging en verpleging, casemanagement 

dementie en wijkverpleegkundigen. Met de zorgverzekeraar DSW gaat de samenwerking ook 

over de Wet langdurige zorg.

• Dementie en DWO 

In H4verband is de ambitie afgesproken de dementieketen verder te borgen.

• Vertrouwenspersoon Wmo en Participatie 

Wanneer mensen vragen of klachten hebben over de behandeling door hulpverleners moeten 

zij terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor Jeugd is dit bij wet gere

geld en zijn hierover landelijke afspraken gemaakt (zie 6.5). Voor Wmo en Participatie zullen 

de H4gemeenten in 2015 een vergelijkbare vertrouwensfunctie inrichten. 

• Mantelzorgondersteuning en waardering 

Het college stelt in het eerste kwartaal 2015 de nadere regeling vast voor de jaarlijkse blijk van 

waardering voor mantelzorgers in Delft. 

• Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 

Het college zegt toe om, in afwachting van handreikingen vanuit het Rijk, zo spoedig mogelijk 

met een voorstel te komen over deze compensatieregeling en de bijbehorende benodigde  

aanpassing van de huidige Wmoverordening (toezegging 1403).
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6 Jeugd en passend onderwijs 

6.1 Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugdigen 

in haar gemeente. Het wettelijk recht op zorg wordt vervangen door een jeugdhulpplicht, die ver

gelijkbaar is met de compensatieplicht in de Wmo. De gemeente treft daar waar een jeugdige of 

zijn ouders dit nodig hebben bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of maatschap

pelijke participatie, een voorziening op het gebied van jeugdhulp. De gemeente biedt ondersteu

ning als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen.

In 2015 hebben de 10 Haaglandengemeenten met de 12 grootste zorgaanbieders een regionale 

transitieagenda en innovatieagenda opgesteld. Op basis van deze afspraken:

• is een kader geformuleerd voor de inkoop van jeugdhulp (inkoopkader jeugdhulp);

• is het regionaal inkoopbureau ingericht (oprichting gemeenschappelijke regeling voor de  

inkoop van jeugdhulp);

• zijn de jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor 2015 waarmee continuïteit van de jeugdhulp 

is gegarandeerd.

De nieuwe Jeugdwet heeft tot gevolg dat Bureau Jeugdzorg per 1 januari 2015 is opgeheven. 

De jeugdbescherming en jeugdreclasseringstaken van Bureau Jeugdzorg zijn overgegaan in een 

nieuwe organisatie: Jeugdbescherming West. Dit is een gecertificeerde organisatie. De medewer

kers Toegang en AMK zijn ondergebracht in een tijdelijke stichting (STOJAH). De toegangsfunctie 

van Bureau Jeugdzorg is in Delft ondergebracht bij de lokale toegangsorganisatie.  

De gemeente heeft met de tijdelijke stichting een detacheringsovereenkomst voor een aantal 

medewerkers dat in de toegangsorganisatie werkt.

Reeds besloten door de gemeenteraad

• Regionale Innovatieagenda Jeugdhulp Haaglanden (5 juni 2014); 

Betreft de afspraken tussen gemeenten en partners over te realiseren innovaties in de 

jeugdhulp en de financiering ervan. 

• Regionaal uitvoeringsprogramma Jeugd 2015 (RUP 2015) (25 september 2014) 

Hierin zijn de inhoudelijke uitgangspunten aangegeven voor de inkoop van jeugdhulp, de 

voorwaarden bij de inkoop, de zorgvormen, en de financiering ervan door de gemeenten.

• Inkoop/contractering jeugdhulp (25 september 2014) 

Besluitvorming over de zorgvormen, de daarbij behorende volumes en de wijze van  

inkopen. 

• Inkooporganisatie Jeugd H10 (25 september 2014) 

Besluitvorming over de oprichting van een gemeenschappelijk inkoopbureau H10.

• Verordening jeugdhulp 2015 (27 november 2014), inclusief het inhoudelijk memo ‘Het 

Persoonsgebonden Budget na de transitie’

• Passend onderwijs: Ondersteuningsplannen, overeenkomst OOGO, Ontwikkelagenda’s 

PPO Delflanden en VO Delflanden (13 januari 2014) 

• Passend onderwijs: Ondersteuningsplannen en overeenkomst OOGO Berseba reforma

torisch samenwerkingsverband (13 januari 2014) en Ontwikkelagenda (17 december 2014)
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Voor de lokale uitvoering en de toegang tot de jeugdhulp is in Delft het team Jeugd opgezet,  

als één van de teams binnen de toegangsorganisatie. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 4 

Toegang.

Aantallen

Op dit moment zijn nog geen aantallen bekend van het aantal jeugdigen in zorg per 1 januari 2015. 

Het regionaal inkoopbureau jeugd heeft deze cijfers nog niet kunnen leveren. Vandaar dat hier de 

cijfers uit 2013 zijn opgenomen. Zodra de gegevens bekend zijn zullen we deze actualiseren. 

In 2013 bedroeg het aantal jeugdigen van 0 – 18 jaar in Delft ruim 15.600. Het aantal jeugdigen in 

zorg (zorg in natura (ZIN) én PGB) per 1 januari 2013 bedroeg 1.508. Dat komt neer op 10% van 

het aantal jeugdigen. Het aantal jeugdigen in zorg bedroeg over het gehele jaar 2.056 (= 13%). 

Bron: Initi8 cijfers Jeugd Delft

Verordening en nadere regels

Het lokaal jeugdbeleid is vastgelegd in de verordening jeugdhulp die op 27 november 2014 door 

de gemeenteraad is vastgesteld. De verordening jeugdhulp is uitgewerkt in nadere regels Jeugd, 

gebaseerd op het persoonsgebonden budget. Deze nadere regels worden begin januari 2015 door 

het college vastgesteld. De nadere regels jeugdhulp bevatten een financieel overzicht waarin de 

producten en tarieven beschreven staan van de door het regionaal inkoopbureau ingekochte pro

ducten van 2015. Dit overzicht is nodig zodat inwoners bij een persoonsgebonden budgetaanvraag 

de tarieven kunnen vergelijken met de zorginnatura tarieven. Het college heeft de beleidsregels 

op 13 januari 2015 vastgesteld. 

6.2 Inzet drang en dwang 

Delft is deelnemer aan de regionale voorlopersprojecten ‘Drang en dwang’ en de Jeugdbescher

mingstafel’. Deze projecten zijn onderdeel van de regionale innovatieagenda Jeugd en worden 

deels bekostigd vanuit de gelden van het stadsgewest. De projecten zijn bedoeld om ervaring op 

te doen met de inzet van ‘drang’ in lokale teams en regionaal ervaringen uit te wisselen. Doel is  

te voorkomen dat de hulpverlening in het gedwongen kader terecht komt.

GGZ (57%)

Ambulant (25%)

Jeugd LVG (6%)

Pleegzorg (6%)

Residentieel (4%)

Daghulp (2%)

Bron: Initi8 cijfers Jeugd Delft

Aantal jeugdigen in zorg over 2013, naar zorgtype 
(N.B. Eén jeugdige kan in meerder zorgtypen voorkomen: 

totaal aantal indicaties over 2013: 2.481)

1.412619

137
159

103 52
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De gemeente heeft vanaf 1 januari 2015 de regie in de route van vrijwillig naar gedwongen kader 

Jeugd. In dit proces van opschalen hebben diverse organisaties een functie: organisatie Veilig 

Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. In het kader van de 

Regionale Innovatieagenda Jeugd is nagedacht over de wijze waarop de verdeling van nieuwe 

wettelijke taken en verantwoordelijkheden vorm moet krijgen tussen de gemeente en de genoem

de ketenpartners. Dit heeft onder meer geresulteerd in de vorming van de Jeugdbeschermings

tafel per 1 januari 2015. Doel van de Jeugdbeschermingstafel is de inzet van zwaardere zorg te 

voorkomen door het verbinden van vrijwillige hulp met het inzetten van drangmaatregelen. 

Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt – in aanwezigheid van ouders en kinderen – besproken en 

besloten of een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming nodig is, of dat die nog kan 

worden voorkómen of kan worden uitgesteld door nietvrijblijvende hulpverlening in te zetten 

(drang). In maart 2015 wordt geëvalueerd in hoeverre de Jeugdbeschermingstafel voldoende pas

send is bij de wijze waarop de opschaling van vrijwillig naar gedwongen kader in Delft verder vorm 

krijgt. Het samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en de Raad van de Kinderbescherming is op 

25 november 2014 door het college vastgesteld. 

6.3 Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming

In december 2014 hebben de H10gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt met de Raad 

voor de Kinderbescherming en deze vastgelegd in een protocol. Daarin is ook het berichten

verkeer geregeld tussen gemeente en het justitiële domein, door aansluiting op de Collectieve 

Opdracht Routeervoorziening (CORV). Tevens heeft het college vastgesteld wie mag melden naar 

de Raad voor de Kinderbescherming.

6.4 Relatie met passend onderwijs

Een belangrijke stap is gezet in de integratie van de ondersteuning die de gemeente en het onder

wijs bieden aan jeugdigen die extra zorg nodig hebben. Daartoe zijn schoolondersteuningsteams 

in het primair onderwijs en begeleidingsteams in het voortgezet onderwijs ingericht. Deze teams 

vervangen de Zorg Advies Teams. Deze teams bestaan uit drie of vier kernleden, waarvan één 

deelnemer komt uit het team Jeugd of het Sociaal Team. Deze nieuwe structuur en werkwijze 

is samen met het onderwijs ontwikkeld en is volledig congruent met de uitgangspunten volgens 

welke de toegangsorganisatie gaat werken. Met deze nieuwe ondersteuningsstructuur, de slag

vaardige teams, verwachten het college en de samenwerkingsverbanden een belangrijke impuls te 

geven aan de integrale aanpak van jeugdigen.

Om tot de transformatie van zorg te komen is een cultuur en attitudeverandering nodig. Alle 

kernleden van de ondersteunings respectievelijk begeleidingsteams volgen hiervoor in het 

schooljaar 2014  2015 een opleidingstraject. Na dit traject zijn de kernleden op elkaar ingespeeld 

doordat zij dezelfde methodieken en screeningsinstrumenten gebruiken. 
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In 2014 heeft de Delftse Rekenkamer onderzoek gedaan naar de zorgstructuur voor leerlingen. 

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in de conclusies en aanbevelingen. Tot 1 januari 2015 is 

vooral geïnvesteerd in het creëren van de randvoorwaarden voor een goede uitvoering, door het 

sturen op het opnieuw ontwerpen en inrichten van de gemeentelijke zorgstructuur. Nu verschuift 

onze aandacht naar de uitvoering en de monitoring ervan. Met het onderwijs zullen nog nadere 

afspraken volgen over de gezamenlijke monitoring en (resultaat)indicatoren. Dit wordt meegeno

men in de brede monitoring Sociaal Domein. Met de raad brengen we focus aan binnen de door 

het onderwijs aangedragen (uitgebreide) set van indicatoren.

 

Een tweede set van conclusies heeft betrekking op de rol van de gemeente. Bij de invoering van 

de Wet passend onderwijs in relatie met de Jeugdwet, is de onderlinge verantwoordelijkheids

verdeling niet helder vastgelegd. Het college ziet een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het inzetten van ondersteuning en zorg bij relatief zware – vaak – samenhangende (multi)proble

matiek. Dat gebeurt nu ook. Vanaf 2015 zal de gemeente samen met het onderwijs zoeken naar 

een goede sturing hierop, zowel ten aanzien van het vraagstuk van regie als van financiering. 

Ontschotting van budgetten, vormgeving van gecombineerde zorgonderwijsarrangementen en 

gezamenlijke inkoop zijn van groot belang en zijn daarom opgenomen in de gezamenlijke ontwik

kelagenda. 

In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) zullen gemeenten en onderwijs hierover 

duidelijkheid gaan krijgen.

De Wet passend onderwijs heeft nog geen betrekking op het MBO. Er is ook geen sprake van een 

OOGO tussen gemeente en het MBO. Er is wel overleg en afstemming binnen de RMC regio Haag

landen, voortkomend uit de aanpak voortijdig schoolverlaten. De verbinding met de jeugdhulp 

ontbreekt nog. Het college heeft de wenselijkheid en noodzaak aangegeven om te komen tot con

crete afspraken met het MBO over de verbinding met de jeugdhulp. Dit wordt versterkt door de 

recent aangekondigde maatregelen van het Rijk om extra kansen te creëren voor jongeren in een 

kwetsbare positie, zoals extra ruimte voor maatwerktrajecten en ondersteuning via gecombineer

de leerroutes in VO en MBO, portfolio’s in de entreeopleiding en schakelklassen op MBO2niveau.

6.5 Landelijke vertrouwenspersoon Jeugd

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de vertrouwenspersoon Jeugd. 

De bestaande functie van vertrouwenspersoon in de jeugdhulp wordt in de nieuwe Jeugdwet 

verbreed naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de gehele jeugdhulp (inclusief Veilig 

Thuis). Jeugdigen en/of hun ouders kunnen een beroep doen op de ondersteuning van een onaf

hankelijke vertrouwenspersoon (door de VNG aangewezen) bij vragen of klachten over hun be

handeling door hulpverleners. De VNG heeft namens alle gemeenten in eerste instantie landelijke 

inkoop gedaan voor de duur van twee jaar, waarna evaluatie plaatsvindt. De VNG heeft stichting 

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg verzocht het vertrouwenswerk in Nederland met onderaan

nemer(s) uit te blijven voeren. 
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• Inkoop Jeugdhulp
• Innovatie Jeugdhulp
• Vormgeven Toezicht op
 instellingen Jeugdhulp

Totaal aantal inwoners: 1.070.204

Op schaal van H10 werken we samen aan: 

Wassenaar

25.680

Wassenaar

25.680

Den Haag

502.055

Den Haag

502.055

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Rijswijk

47.641

Rijswijk

47.641
Pijnacker-Nootdorp

51.104

Pijnacker-Nootdorp

51.104

Zoetermeer

123.589

Zoetermeer

123.589

Leidschendam-Voorburg

73.351

Leidschendam-Voorburg

73.351

Voorschoten

24.954

Voorschoten

24.954

6.6 Samenwerking in de regio

•  Jeugdbeschermingstafel

Totaal aantal inwoners: 269.471

Op schaal van H4 werken we samen aan:

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Rijswijk

47.641

Rijswijk

47.641
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6.7 Wat te doen in 2015 en verder?

In 2015 implementeren we de volgende onderwerpen:

• Innovatie jeugdhulp (H10) 

Begin 2014 is de Regionale Transitieagenda Jeugd 2014 – 2016 afgesproken. Hierin zijn afspra

ken tussen de gemeenten en de grootste zorgaanbieders opgesteld over de innovatie van de 

jeugdhulp. Deze afspraken moeten in 2015 leiden tot  een vernieuwd aanbod, passend bij de 

vraag naar zorg.

• Afspraken met de gecertificeerde instellingen  

Met de H10gemeenten wordt een Samenwerkingsprotocol met de gecertificeerde instellingen 

vastgesteld. Dit protocol betreft de afspraken over de uitvoering van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering (toezegging 1418).

• Afronden regionale voorloperstrajecten

• In het kader van het innoveren van de jeugdhulp is regionaal een aantal voorloperstrajecten 

gestart. Delft heeft aan vijf regionale voorloperstrajecten deelgenomen. Het zijn: 

• Aansturing lokale jeugdteams en vernieuwing zorgbehoeftebepaling

• Deskundigheidsbevordering

• Drang en dwang in lokale teams

• Jeugdbeschermingstafel

• Specialistenpool.  

De voorloperstrajecten zijn medio 2014 gestart en eindigen uiterlijk eind 2015.

• Stresstest  

Voor de uitvoering van taken in het Sociaal Domein is organisatorisch een systeem opgezet. 

In het eerste kwartaal van 2015 wordt een test uitgevoerd of het systeem goed is ingeregeld 

en werkt. Daarnaast zal in 2015 met behulp van praktijkervaringen worden getest of  

het systeem stressbestendig is op cliëntniveau. Om deze test goed uit te kunnen voeren, 

is casuïstiek uit recente gevallen nodig. Ook onderzoek, zoals de Kinderombudsman in de 

komende maanden gaat verrichten, kan input leveren. Op dit individuele niveau is het aan te 

bevelen de stresstest in eerste instantie te richten op Jeugd en op het Sociaal Team (multi

problematiek) omdat daar de meeste zorg is over calamiteiten. 

• Voortgangsevaluatie verordening jeugdhulp 

Het college zegt toe om in voortgangsevaluaties van de verordening jeugdhulp specifiek in te 

gaan op drie aandachtspunten uit het onderzoek: 

• opbouwen van een sociaal netwerk; 

• meer inzetten van drang en dwangmiddelen; 

• meer aandacht voor nazorg (toezegging 1429).

• Inkoop jeugdhulp 2016 en verder 

Voor de inkoop jeugdhulp 2016 wordt een inkoopkader opgesteld, waarbij ook wordt bepaald 

hoe om te gaan met vrijgevestigde zorgaanbieders en met nieuwe aanbieders van jeugdhulp. 

Hierbij sluiten wij aan bij de motie ‘Veranderende zorg’ (M8.21) en de motie raadsvoorstel  

Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd (M8.31). Zie verder ook inkoop (hoofdstuk 10).

• Toezicht jeugd 

De toekomstige samenwerking met de inspectie Jeugdhulp wordt in 2015 nog verder uit

gewerkt. De inspectie werkt samen met de gemeentelijke crisisorganisatie waar het gaat om 

incidenten. De afspraken hierover worden uitgewerkt in regionale calamiteitenprotocollen. 

Hierbij wordt gekeken of voor Jeugd en Wmo eenzelfde uitwerking kan plaatsvinden.
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• Doelgroep 18 + 

De toegangsorganisatie, specifiek team Jeugd, biedt ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen 

met (thuiswonende) kinderen tot 23 jaar. In het kader van de aanpak één gezin, één plan wordt 

een integraal ondersteuningsplan gemaakt. De ondersteuning van die betreffende jongeren is 

onderdeel hiervan. Ondersteuningsvragen van jongeren van 18 tot 23 jaar worden ook door het 

team Jeugd opgepakt. Daarmee anticipeert Delft op het voorkomen dat 18+’ers tussen wal en 

schip vallen. In 2015 wordt actief bekeken of de verordeningen en beleidsregels voor jeugd en 

Wmo voldoende op elkaar aansluiten; indien nodig worden de regels aangepast.

• Calamiteitenprotocol 

Met de decentralisaties zijn de gemeenten per 1 januari 2015 politiekbestuurlijk verantwoor

delijk voor calamiteiten op het gebied van zorg. Daarom worden met zorgaanbieders nieuwe 

afspraken gemaakt waarbij de gemeente in geval van een calamiteit de regie heeft over de 

afhandeling en communicatie ervan. Het protocol volgt de afspraken die in het kader van de 

crisisorganisatie en woordvoering al zijn gemaakt (motie M8).
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7 Participatie, inclusief WWB 

7.1 Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om vanaf 2015 iedereen die onder deze wet valt volwaardig 

mee te laten doen in de samenleving en zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Eigen kracht 

en nog meer prikkelwerking in de bijstand zijn daarbij belangrijke instrumenten. De overheid is 

bereid om te helpen, maar ziet ook toe door strengere handhaving. Dit doet het Rijk door per  

1 januari 2015 een aantal maatregelen door te voeren. Een aantal van deze maatregelen is ge

stoeld op de gedachte dat werk moet lonen. De wet biedt op het terrein van de reintegratie meer 

ruimte aan gemeenten voor eigen beleid en meer vrijheid ook in de besteding van het ontschotte 

budget. 

Met de vorming van Werkse! in 2014 en de huidige samenwerking met het KCC is de organisatie 

van de toegang gereed voor invoering van de Participatiewet. In dit dienstverleningsconcept zijn 

innovatieve methodieken als functiecreatie geïntegreerd. Ook de verplichting om regionale werk

geversdienstverlening in te richten is gerealiseerd en wordt uitgevoerd door Werkse!, in samen

werking met het RPA.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgt de gemeente Delft een nieuwe 

opgave op het domein Werk en Inkomen. Nieuwe groepen mensen doen een beroep op de ge

meente en er is een nieuw financieel kader. Een punt van zorg bij de ondersteuning vanuit de  

Participatiewet is het budget dat voor de gemeente meekomt voor de nieuwe taken. De groep 

werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking die voor hun begeleiding zijn aan

gewezen op de gemeente, neemt jaar na jaar toe terwijl het budget afneemt. 

Reeds besloten

• Beleidskader Participatiewet 2015 (18 december 2014) 

Vaststellen van de ambities en de keuzes van de gemeente Delft, de uitgangspunten  

vastgesteld op basis waarvan we deze nieuwe opgave tegemoet treden en die een basis 

vormen voor de verordeningen die per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

• Verordeningen Participatie, deel WWB inclusief aanpassingen bijzondere bijstand (18 

december 2014) 

Besluitvorming over aanpassingen als gevolg van Participatiewet en sociale visie en inten

sivering van de armoedebestrijding met extra middelen van het Rijk, vooral gericht op 

ondersteuning van kinderen, en de invulling van eerder besloten bezuinigingen. 

• Vaststellen van de Maatregelenverordening Participatiewet 2015

• Vaststellen van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2015

•  Vaststellen van de Verordening tegenprestatie 2015 

•  Vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

•  Intrekken van de Maatregelenverordening WWB 2013 met ingang van 112015

•  Intrekken van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ met ingang van 112015

•  Intrekken van de Toeslagenverordening WWB met ingang van 162015 

•  Intrekken van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive met ingang  

van 112015
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In het Beleidskader Participatiewet zijn de ambities en de keuzes van de gemeente Delft beschre

ven, de uitgangs punten vastgesteld op basis waarvan we deze nieuwe opgave tegemoet treden en 

die een basis vormen voor de verordeningen die – voor zover het de WWB betreffen – per 1 januari 

2015 in werking treden. 

Het voorlopig toegekende participatiebudget bedraagt € 5,1 miljoen. Dit betekent een bezuiniging 

van € 1,4 miljoen ten opzichte van het budget van 2014. De gehanteerde uitgangspunten voor het 

realiseren van deze bezuiniging zijn te lezen in het beleidskader Participatiewet. 

Aantal cliënten

In 2014 maakten de volgende aantallen mensen gebruik van een voorziening uit de Participatie

wet op het gebied van inkomen:

Voorziening Aantal mensen

WWBuitkering 3.200

IOAW/IOAZ 121

Bijzondere bijstand 2.400

Schuldhulpverlening 400

Arbeidsbeperkten 1.250

De WWB maakt vanaf 1 januari integraal onderdeel uit van de Participatiewet. In het beleidskader 

Participatie zijn de wijzigingen die gaan over inkomensverstrekking en de daarbij horende rechten 

en plichten opgenomen. De volgende verordeningen zijn 18 december vastgesteld:

• maatregelenverordening Participatiewet 2015;

• maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2015;

• verordening tegenprestatie 2015;

• verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015.

De overige verordeningen, met betrekking tot reintegratie, worden voor 1 juli 2015 door de  

gemeenteraad vastgesteld. Er wordt nog gewacht op nadere regelgeving van het Rijk.

We zien het als taak om met de nieuwe wet te komen tot meer (gedeeltelijke) uitstroom uit de uit

kering, het beperken van instroom en betere ondersteuning voor werkzoekenden en werkgevers 

met minder schotten en minder bureaucratie. 

Het leggen van goede verbindingen met de beleidsterreinen Jeugd en Wmo kan een stevige 

impuls geven aan het actief burgerschap, waarbij relaties te leggen zijn naar vrijwilligerswerk en 

tegenprestatie. Zo ontwikkelen we met onze partners innovatieve vormen van dagbesteding die 

aansluiten bij het nieuwe instrumentarium uit de Participatiewet. En maken we verbindingen met 

de arbeidsmatige dagbesteding in de Wmo. Het gaat hierbij zowel om het verbinden van de inhoud 

als om het benutten van de aanwezige infrastructuur. 

Wat betreft de arbeidstoeleiding van jongeren met een arbeidshandicap stimuleert de gemeente 

samenwerking tussen jeugdhulp, passend onderwijs en werkgevers met als doel passende arran

gementen waarmee deze jongeren een zo zelfstandig mogelijke positie op de arbeidsmarkt krijgen 

en behouden. De relatie tussen de Participatiewet, jeugdhulp, passend onderwijs en Wmo biedt 

mogelijkheden om de ondersteuning voor de jongeren te verbeteren waarmee zij zich kunnen 

ontwikkelen en in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In het project ‘Uitstroom PRO/

VSOjongeren naar arbeid’ wordt deze aanpak momenteel ontwikkeld. 
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7.2 Nieuwe werkzoekenden

Er is een geleidelijke instroom van de nieuwe werkzoekenden met een arbeidsbeperking die wor

den begeleid naar zo regulier mogelijk werk. Dit vraagt vaak een lange adem, zowel in de aanloop 

naar een baan als in de begeleiding nadat iemand aan het werk is gegaan. Deze benadering begint 

al wanneer de jongeren met een arbeidsbeperking nog op school zitten. 

Het gaat er dan om dat we samen met scholen en werkgevers komen tot een zo sluitend mogelijke 

overgang tussen leren en werken. De komende jaren willen we leren welke ondersteuning effectief 

is en voor wie. Op termijn moet dit ons in staat stellen scherpe keuzes te maken.

De dienstverlening van Werkse! wordt verder toegespitst op de nieuwe groepen, instrumenten en 

de multiprobleemaanpak. Samen met het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs (PRO/VSO) 

gaan we leerlingen volgen om tot een sluitend systeem voor deze nieuwe groep te komen.

Beschut werken

De Participatiewet geeft de gemeente de mogelijkheid een nieuwe voorziening beschut werk te 

organiseren. Beschut werk wordt zeer geleidelijk opgebouwd. Met verschillende experimenten in 

de arbeidsmarkregio Haaglanden (H5) kiezen we een insteek om de landelijk opgelegde taakstel

lingen te realiseren op een zo kostenneutraal mogelijke basis. Op basis van opgedane ervaringen 

zullen we verdere afspraken maken. Werkse! heeft de opdracht om het nieuwe ‘beschut werken’ 

zo veel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt te organiseren. Daarnaast worden met onderne

mers en organisaties mogelijkheden onderzocht voor andere vormen van beschut werken.

Lokale en regionale samenwerking werkgeversbenadering

Ook vraagt de wet om besluitvorming rond het gemeentelijke en regionale instrumentarium en de 

inrichting hiervan. Hiervoor participeren we nadrukkelijk in de H5. Uitwerkingen die we regionaal 

formuleren gelden daarbij ook als basis voor de lokale Delftse invulling. Zo is in de arbeidsmarkt

regio een regionale ‘toolbox’ van instrumenten voor reintegratie vastgesteld. Daarnaast wordt in 

de arbeidsmarktregio gewerkt aan de opzet van een regionaal werkbedrijf. Met dit regionale werk

bedrijf geven we samen met werkgevers een optimale invulling aan het realiseren van de, voor 

de regio Haaglanden geldende, baanafspraak (op basis van het Sociaal Akkoord). Het organiseren 

van garantiebanen wordt ingepast in de huidige werkgeversbenadering.

Werkse! zal samen met werkgevers en onderwijspartners een innovatieve ‘brancheaanpak’ reali

seren, waarin gezamenlijke ambities op het terrein van MVO en functiecreatie concreet worden 

gemaakt. Hierin wordt ook een beroep gedaan op de inzet van (branche) O&Ofondsen.

Maatregelenbeleid

De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 te maken met een strenger maatregelenbeleid dat is 

voorgeschreven door het Rijk. De gemeente zet in op goede voorlichting, zodat mensen met een 

WWBuitkering weten aan welke verplichtingen zij moeten voldoen en wat de gevolgen zijn als zij 

hier niet aan voldoen. Als de gemeente genoodzaakt is om een maatregel op te leggen, wegen 

de persoonlijke omstandigheden mee, bijvoorbeeld de gevolgen van de maatregel op een schuld

bemiddelingstraject. Omdat een zorgvuldige communicatie en beoordeling essentieel zijn, zet 

Delft in op het bevorderen van deskundigheid bij de medewerkers van de toegang.
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7.3 Aanpassingen bijzondere bijstand 

Met de invoering van de Participatiewet krijgt de gemeente Delft te maken met veranderingen in 

de bijzondere bijstand. De aanpassingen in de bijzondere bijstand zorgen ervoor dat de bijzondere 

bijstand wordt uitgevoerd conform de Participatiewet en de Sociale Visie Delft. Daarnaast was 

aanpassing noodzakelijk in verband met het realiseren van vastgestelde bezuinigingen en intensi

vering van de armoedebestrijding met extra middelen van het Rijk, vooral gericht op ondersteu

ning van kinderen. Met de aanpassingen van de bijzondere bijstand is ook uitvoering gegeven 

aan de vormgeving van een regeling ter vervanging van de Compensatie Eigen Risico en de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2015.

De gemeente Delft wil de armoedeval die kwetsbare burgers kan raken zo klein mogelijk maken. 

Dit betekent dat er een aantal maatregelen wordt genomen vanuit de bijzondere bijstand om  

deze mensen te ondersteunen, zoals budgetcoaching, inzetten op zo vroeg mogelijk signaleren 

van financiële problemen, subsidie vrijwilligersorganisaties die hulp bieden aan mensen met 

financiële problemen en inzet extra middelen eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming. 

Hiermee beogen we te voorkomen dat mensen in de schulden raken. 

De gemeente zet in op goede voorlichting, zodat mensen met een WWBuitkering weten aan 

welke verplichtingen zij moeten voldoen en wat de gevolgen zijn als zij hier niet aan voldoen. Als 

de gemeente genoodzaakt is om een maatregel op te leggen, wegen de persoonlijke omstandig

heden mee, bijvoorbeeld de gevolgen van de maatregel op een schuldbemiddelingstraject. Omdat 

een zorgvuldige communicatie en beoordeling essentieel zijn, zet Delft in op het bevorderen van 

deskundigheid bij de medewerkers van de toegang. 

7.4 Schuldhulpverlening

Samen met sociale partners, zoals vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen, ondersteunt 

de gemeente burgers met financiële vragen en/of problemen. Speerpunten van de aanpak zijn 

preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid op het gebied van financiën. De gemeente 

biedt, in samenwerking met partners, budgetbeheer en budgetcoaching aan. De Financiële Winkel 

van Delft biedt advies en verwijst mensen door naar de juiste ketenpartners. Daarnaast kunnen 

burgers terecht bij de Financiële Winkel van Delft om de mogelijkheden te onderzoeken voor een 

minnelijke schuldregeling. De nota schuldhulpverlening en budgetbeheer 20152018 wordt in het 

eerste kwartaal 2015 aangeboden aan de raad.

7.5 Samenwerking in de regio

Samenwerking bij de voorbereiding van de invoering Participatiewet is op het niveau van de  

arbeidsmarktregio, H5.



48 

Den Haag

502.055

Den Haag

502.055

Totaal aantal inwoners: 771.526

Samenwerking bij de voorbereiding van de invoering 
Participatiewet is op het niveau van de 

arbeidsmarktregio, H5

Westland

103.342

Westland

103.342

Midden-Delfland

18.456

Midden-Delfland

18.456

Delft

100.032

Delft

100.032

Rijswijk

47.641

Rijswijk

47.641

7.6 Wat te doen in 2015 en verder? 

In 2015 implementeren we de volgende onderwerpen:

• Verbinden Wmo en (arbeidsmatige) dagbesteding 

Onderzoeken en experimenten met activeringstrajecten waarin Wmo en participatiedoel

stellingen worden gecombineerd. We bundelen budgetten en benutten de bestaande infra

structuur.

• Vormgeven regionaal Werkbedrijf HaaglandenWerkse! en UWV (H5) 

De netwerkorganisatie wordt gevormd die is gebaseerd op de H5. Voor de precieze invulling 

wordt gewacht op nadere regelgeving van het Rijk.

• Evalueren Delftse pilot PRO/VSO en verder met de regionale ontwikkelagenda PRO/VSO 

Integrale ondersteuning vormgeven voor jongeren met arbeidsbeperking in regulier onderwijs. 

Werkse!, Mondriaan en het Voortgezet Onderwijs en H5gemeenten onderzoeken de mogelijk

heid van een leerwerkvoorziening. 

• Opstellen Reintegratieverordening (inclusief Loonkostensubsidie en beschut werken)

• Opstellen Verordening Individuele studietoelage

• Beschut werk 

Werkse! heeft de opdracht om het nieuwe ‘beschut werken’ zoveel mogelijk op de reguliere 

arbeidsmarkt te organiseren. Daarnaast worden met ondernemers en organisaties mogelijk

heden voor andere vormen van beschut werken onderzocht.
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8 Maatschappelijke partners en gezamenlijke   
 innovatieagenda

8.1 Wat is er bereikt?

In 2014 hebben partners en gemeente vanuit een gezamenlijke visie op het sociaal domein verder 

gebouwd aan de transformatie van de zorg. De afgelopen jaren is er een netwerk gegroeid, geba

seerd op wederzijds vertrouwen. Zo informeren gemeente en maatschappelijke partners elkaar 

vooraf over impactvolle besluiten zoals fusies, samenwerkingen of het opsplitsen van (onderdelen 

van) organisaties.

Samen met maatschappelijke partners is de toegangsorganisatie gebouwd. Vanuit verschillende 

organisaties zijn professionals in de toegangsteams gaan werken. Meer hierover is te lezen in 

hoofdstuk 4 Toegang.

Zakelijk en innovatief partnerschap

Naast bovengenoemde samenwerking hebben gemeente en partners zeer intensief met elkaar 

samengewerkt rond de inkoop van ondersteuning en zorg. In het inkoopproces is er aan de dia

loogtafel en geïnspireerd door het prestatiedenken concreet invulling gegeven aan het zakelijk en 

innovatief partnerschap. De afspraak dat we werken volgens één visie en één systematiek heeft 

geleid tot administratieve lastenverlichting in de verantwoording bij partners. Naast de continuï

teit van zorg hebben gemeente en maatschappelijk partners ook een gezamenlijke opdracht om 

frictiekosten zoveel mogelijk te beperken.

Sociaal platform

Gemeente en partners ontmoeten elkaar regelmatig in het Sociaal Platform. Hier is ruimte voor  

inhoudelijke ontwikkelingen en netwerken. Daarnaast is er de Sociale Herberg voor professionals. 

De Sociale Herberg is een platform voor en door professionals in de transitie van het sociaal 

domein. Er zijn veel professionals betrokken bij de vernieuwingen. Dit platform heeft als doel op 

een innovatieve manier de professionals zelf te betrekken bij de vernieuwingen, door verbinden 

van denk en doekracht, kennis delen en netwerken. De maatschappelijke partners hebben een 

actieve rol gespeeld bij de informatiebijeenkomsten met de raad in 2014. 

Panels en raden

De gemeente heeft in het afgelopen jaar een groot beroep gedaan op de Wmoraad, SWraad en 

panel Werk en Inkomen voor advisering op diverse nota’s en voorstellen.

8.2 Blijven ontwikkelen en innoveren

In het Delfts Bestuursprogramma 2014 – 2018 heeft het college de ambities voor het sociaal  

domein verwoord in drie brede maatschappelijke opgaven, te weten:

• mensen aan het werk – meer banen op alle niveaus en zoveel mogelijk Delftenaren die deze 

banen vervullen; 

• zelfstandige mensen die meedoen en ertoe doen – een sterke samenleving, met actieve  

burgers, goede voorzieningen en een goed sociaal klimaat;

• aantrekkelijk leefklimaat – een vitale (binnen)stad met cultuur, die veilig en duurzaam is. 
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Met de bovengenoemde ambities maken we op lange termijn de beweging van verzorgingsstaat 

naar participatiesamenleving. De uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein vraagt om 

een verandering in de samenwerking tussen gemeente, partners en burgers. Dat doen we vanuit 

de gemeenschappelijke Sociale Visie Delft. Voor de gemeente Delft en haar partners zijn kwaliteit, 

kostenbewustzijn en effectiviteit aspecten die daarin centraal staan. 

Urgentie van innoveren

De beweging die we maken vraagt een bewust proces van innoveren: in het denken en doen, 

in de manier van werken, in ondersteuningsaanbod en in manier van hoe burgers, overheid en 

maatschappelijke partners met elkaar omgaan. De afgelopen jaren zijn we in een tijdperk terecht 

gekomen waarin de mogelijkheden en de noodzaak aanwezig zijn om die veranderingen in de on

dersteuning en de zorg te bewerkstelligen. In Delft gaat het om de volgende veranderingen: 

• Inwoners willen zoveel mogelijk de regie over hun leven houden.

• De ondersteuning aan inwoners moet beter worden afgestemd op de vraag.

• De zorg moet anders worden georganiseerd om het te kunnen betalen. 

Om dit te realiseren is ruimte nodig waarin men kan leren en experimenten, met innovatie als 

resultaat. Kenmerken van deze innovaties zijn:

• integraliteit van beleid, van budgetten en van uitvoering;

• innovatief en zakelijk partnerschap, vormgeven aan regiegemeente en aan netwerkorganisatie;

• uitgaan van de leefwereld van mensen en niet van onze regels en organisatie, ontbureau

cratiseren;

• ondersteuning richten op aanboren en versterken van de kracht van mensen en van net

werken;

• experimenteren om te leren en voor effectiviteit;

• handelingsruimte van professionals en vrijwilligers;

• anders communiceren met burgers (anders dan schriftelijk vanwege laaggeletterdheid);

• initiatieven nemen voor en met de stad;

• mensenwerk en menselijke maat.

Op dit moment zijn er al allerlei innovaties gaande, die verdere ruimte en faciliteiten nodig hebben 

om zich te ontwikkelen. Die creativiteit en ideeën voor verbetering moeten we gezamenlijk blijven 

aanjagen. Deze innovaties komen vooral bottumup en laten zich niet altijd sturen door beleid. 

Niet alle innovaties zijn succesvol en leiden tot daadwerkelijke vernieuwing. 

Vanuit de hierboven beschreven opgaven om te veranderen is het idee van de innovatieagenda 

ontstaan. De gedachte hierachter is te inspireren en van elkaar te leren. Op basis van een  

gemeentelijke aanzet hebben we het gesprek voortgezet over wat er nodig is om te innoveren  

en om in gang gezette vernieuwing verder te helpen, met onze partners in het Sociaal Platform. 

Ook met burgers en organisaties in de stad en regio blijven we hierover in dialoog.

8.3 Innovatieagenda 2015 - 2018

Zoals gezegd zijn de afgelopen periode al diverse innovaties gestart. Deze worden in 2015 en 

verder doorontwikkeld. Om de aandacht op de innovaties te houden en nieuwe innovaties te 

stimuleren is een start gemaakt om te komen tot een innovatieagenda. De focus van deze agenda 

ligt op de innovaties die in Delft worden geïnitieerd en vormgegeven. Er zijn ook regionale inno

vatieagenda’s en voorlopertrajecten, onder andere op het gebied van jeugdhulp, die een eigen 

dynamiek kennen. 



Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018 deel II 51 

Voortdurend zal innovatie het onderwerp van gesprek zijn in de verschillende overleggen en re

gelmatig wordt de voortgang van de innovaties besproken, delen we successen en kunnen nieuwe 

innovaties wordt toegevoegd. Jaarlijks wordt de ‘Innovatie Award Sociaal  

Domein’ uitgereikt aan de meest bijzondere vernieuwing.

In de Kadernota ISD deel I hebben we een aantal bewegingen benoemd die we willen maken in  

de ondersteuning:

• Minder – minder mensen die een beroep hoeven doen op ondersteuning omdat men elkaar 

helpt, omdat men een groter oplossend vermogen heeft en omdat er meer preventie en pro 

actie is. 

• Eerder – eerder helpen, zo vroeg mogelijk, om erger te voorkomen. 

• Lichter – lichtere vormen van ondersteuning zijn toereikend omdat eerder ondersteuning 

wordt geboden. 

• Korter – kortere ondersteuning, omdat we vraaggericht werken, ondersteuning bieden die  

de burger gaat helpen, in plaats van een aanbod omdat dat in het pakket zit. 

• Beter – betere verbindingen in de stad en in de regio.

Onze inzet is innovaties te realiseren op de verschillende resultaten en terreinen, zoals:

• één gezin, één plan;

• verbinding Wmo en Participatie, zoals arbeidsmatige dagbesteding;

• integraal PGB op alle levensdomeinen;

• nieuwe coalities gemeente – partners – burgers – ondernemers;

• opdrachtgeverschap: prestatiedenken en regierol gemeente;

• regionale/bovenlokale samenwerking;

• geld genereren voor initiatieven van de stad, subsidiebronnen aanwenden;

• budgetten in samenhang, integraal inzetten.

Met de deelnemers van het Sociaal Platform zullen we in 2015 komen tot een gezamenlijke  

agenda van te bereiken innovaties. In de bijlagen is de voorzet opgenomen.

De gemeenteraad wordt over de innovatieagenda op verschillende manieren geïnformeerd, via  

de reguliere ISDvoortgangsrapportage en via de informatiebijeenkomsten die 2 keer per jaar 

worden georganiseerd. Daarnaast zal in de tweede helft van 2015 de ‘Dag van de Innovatie’  

worden georganiseerd. Op deze dag brengen we samen met maatschappelijke partners, betrokken 

burgers en andere gemeenten de stand van zaken van de innovaties en de innovatieagenda in 

beeld.  Uiteraard wordt de raad hiervoor ook uitgenodigd.
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9 Financiën sociaal domein 

9.1 Budget en besteding

Voor de nieuwe taken die het Rijk per 1 januari 2015 decentraliseert is het uitgangspunt dat 

uitvoering plaatsvindt binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Inmiddels is bekend dat er 

niet tijdelijk een Sociaal Deelfonds zal worden ingesteld, maar dat de middelen via een integratie 

uitkering sociaal domein naar gemeenten overgeheveld worden. De bestedingsvoorwaarde van 

het Rijk dat het nieuwe budget alleen ingezet mag worden voor de uitvoering van de nieuwe taken 

op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet, komt daarmee te vervallen. Er hoeft 

geen verantwoording aan het Rijk afgelegd te worden over de besteding van de middelen en er is 

geen risico op het terugbetalen van een deel van het budget aan het Rijk. Hoewel het Rijk geen 

bestedingsvoorwaarde meer stelt, is het voorstel om het financieel kader Sociaal Domein binnen 

de Delftse begroting de komende drie jaar te handhaven. Dit in verband met de verplichting die 

gemeenten hebben om de zorg die mensen al ontvangen te continueren én de verplichtingen die 

dit met zich meebrengt. Daarnaast zijn de risico’s en onzekerheden erg groot; de komende jaren 

moet ervaring opgedaan worden en zal blijken in hoeverre het lukt om de kosten terug te dringen. 

Integratie-uitkering

In onderstaand overzicht zijn de budgetten opgenomen die via de integratieuitkering Sociaal 

Domein 2015 voor Delft beschikbaar zijn. In de onderstaande bedragen zijn de verwachte rijks

bezuinigingen al verwerkt. Over de meerjarige ontwikkeling van de budgetten bestaat nog ondui

delijkheid, vooral omdat het effect van de nieuwe objectieve verdeelmodellen nog niet bekend

is. De invoering van het objectief verdeelmodel voor Jeugd en Wmo staat gepland vanaf 2016.  

Het effect van het objectief verdeelmodel Wmo beschermd wonen is al wel bekend (september

circulaire 2014). Dit is voor Delft € 1,0 miljoen positief. Het ingroeipad is echter nog niet bekend. 

Er is onlangs besloten om een nieuw onderzoek te doen naar de effecten van dit voorgestelde

verdeelmodel om te komen tot een nieuwe, verbeterde historische verdeling. Het onderzoek moet 

in april (voor meicirculaire) zijn afgerond. Dit is vraag 56. In de tabel hieronder is uitgegaan van 

een periode van 4 jaren. Het objectief verdeelmodel voor Jeugd is in concept bekend. De concept

cijfers laten een positief effect voor Delft van € 1,2 miljoen zien. Het precieze effect voor 2016 en 

het ingroeipad wordt bekend in de meicirculaire 2015. De cijfers van het objectief verdeelmodel 

Jeugd zijn niet in onderstaande tabel verwerkt. De verwachting is dat het objectief verdeelmodel 

voor beschermd wonen niet, of sterk verlaat, ingevoerd wordt. 

Integratie uitkering SD

(nieuw onderdeel gemeentefonds) (bedragen x € 1.000.000)

2015 2016 2017 2018

Jeugdwet 20,5 20,1 19,5 19,5

Participatiewet 17,3 16,3 15,3 14,5

Wmo begeleiding 10,3 10,0 10,3 10,5

Wmo beschermd wonen 18,1 18,1 18,1 18,1

Totaal integratieuitkering sociaal domein 66,2 64,5 63,2 62,6

Bron: Septembercirculaire, 2014(voor cijfers 2015) en verwachting 20162018

Tot slot vindt in de regio H10 een discussie plaats over onderlinge verevening van rijksbijdragen 

Jeugd in 2015. Dus voorafgaand aan de invoering van het objectief verdeelmodel. Ook in de  

regio zijn onverwachte kosteneffecten voor verschillende gemeenten zichtbaar bij het huidige 

historische kosten verdeelmodel. Zowel regionaal als lokaal wordt bezien of verevening van  

rijksbijdragen Jeugd in 2015 wenselijk is. 
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Combinatie integratie-uitkering en bestaande budgetten sociaal domein

In de programmabegroting 2015 is de nieuwe begrotingsstructuur van het sociaal domein opge

nomen. Deze is gekoppeld aan de drie doelstellingen Sterke samenleving, Werk en economische 

zelfstandigheid en Ondersteuning en zorg. Op basis van de septembercirculaire 2014 zijn de bud

getten van de integratieuitkering, zoals opgenomen in Kadernota ISD deel I, geactualiseerd. 

Het totaal budget Sociaal Domein voor 2015 bestaat uit een combinatie van de bestaande budget

ten met de nieuwe integratieuitkeringen, die we vanaf 1 januari 2015 ontvangen. Daarmee komt 

het totaal budget op € 153 miljoen. De herkomst van deze bedragen is als volgt: 

specifieke uitkering: bestaande taak Inkomensdeel WWB (€ 50,6 miljoen);

integratie uitkeringen: nieuwe taken Jeugd, Wmo en Participatie (totaal € 66,2 miljoen);

algemene uitkering: bestaande taken Jeugd, Wmo en Armoedebestrijding (€ 36,1 miljoen).

In het hierna volgend schema is de opbouw van het budget Sociaal Domein voor 2015 weer

gegeven.

Bron: Septembercirculaire, 2014 en programmabegroting 20152018

Toelichting op het schema:

• De specifieke uitkering en integratie uitkeringen zijn respectievelijk bestaande en nieuwe 

openeinderegelingen. Het gaat hier overwegend om maatwerk en vangnetregelingen op het 

gebied van Jeugd, Wmo en Participatie voor specifieke doelgroepen. Hoofdzakelijk wordt er  

via inkoop of prestatieovereenkomsten gecontracteerd. 

• De algemene uitkering betreft wettelijke taken in de basis en in het kader van de centrum

gemeentefunctie. Hierbij valt te denken aan de GGD en jeugdgezondheidszorg, 

• Maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, daklozenopvang en vrouwen

opvang. Overwegend worden deze budgetten verstrekt via subsidies en of prestatieinkoop. 

Specifieke uitkering
(bestaand)

Sociaal deelfonds
(nieuw)

Algemene uitkering
(bestaand)

Algemene uitkering
(€ 36,1 mln)

Jeugdzorg
(€ 20,5 mln)

Wmo Begeleiding
(€ 10,3 mln)

Wmo Beschermd Wonen
(€ 18,1 mln)

Participatiebudget
(€ 17,4 mln)

Inkomensdeel WWB
(€ 50,6 mln)
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Voor de specifieke uitkering 2015 Inkomensdeel WWB wordt al in 2015 een objectief verdeelmodel 

toegepast. Dit is voor 25% toegepast in 2015 (periode van 4 jaren). Het historisch model is nog 

voor 75% toegepast. Het objectief verdeelmodel Inkomensdeel WWB pakt voor Delft gunstig uit: 

in totaal plus € 3,5 miljoen. Dit betekent dat de bijdrage nog jaarlijks met € 0,9 miljoen stijgt. De 

integratieuitkering daalt van 2015 naar 2016 met € 1,7 miljoen van € 66,2 naar € 64,5 miljoen. In 

deze cijfers zijn niet de (waarschijnlijk positieve) effecten van het objectief verdeelmodel Jeugd 

verwerkt. Per saldo wordt op het totale budget Sociaal Domein een iets lagere rijksbijdrage 2016 

verwacht ten opzichte van 2015. 

Meerjarenraming besteding totaal budget sociaal domein 

In onderstaande tabel is opgenomen hoe de budgetten uit de integratieuitkering Sociaal Domein 

onderverdeeld worden binnen de programmabegroting. Dit hoofdstuk is onderverdeeld naar drie 

doelstellingen. Het volledige budget komt terecht in het hoofdstuk Stad van Participatie. De drie 

doelstellingen zijn:

1 Sterke samenleving

2 Werk en economische zelfstandigheid

3 Ondersteuning en zorg

Binnen de doelstelling Sterke samenleving is het budget opgenomen dat beschikbaar is voor 

basisvoorzieningen waarvan alle Delftenaren gebruik kunnen maken. De doelstellingen Werk en 

economische zelfstandigheid en Zorg en ondersteuning richten zich op de maatwerk en vang

netvoorzieningen in het sociaal domein. Voor de verschillende onderdelen ramen we de volgende 

bestedingen in de komende jaren: 
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Raming bestedingen Sociaal Domein MJB 2015
(x 1.000)

MJB 2016 
(x 1.000)

MJB 2017
(x 1.000)

Doestelling 1 Sterke samenleving    

Burgerinitiatief en eigen kracht 477 477 477

Gezond en wel 5.109 4.979 4.979

Preventieve gezondheidszorg 1.206 980 980

Basispakket jeugdgezondheidszorg 1.635 1.635 1.635

Subtotaal Sociaal Domein Sterke samenleving 8.427 8.071 8.071

Overige kosten buiten ISD 23.872 23.569 24.958

Totaal Sterke Samenleving 32.299 31.641 33.030

Doelstelling 2 Werk en economische zelfstandigheid 

Inkomensverstrekking 51.160 51.160 51.160

Armoedebestrijding 5.089 5.181 5.246

Werk en reintegratietrajecten 18.830 17.794 16.809

Schuldhulpverlening 136 136 136

Subtotaal Maatwerk Werk 75.216 74.271 73.351

Overige kosten buiten Sociaal Domein 6.355 6.433 6.478

Totaal Werk en economische zelfstandigheid 81.571 80.705 79.830

Doelstelling 3 Ondersteuning en zorg 

Maatschappelijke opvang Wmo 4.272 4.297 4.303

Begeleiding/Dagbesteding Wmo 8.514 9.997 9.166

Beschermd Wonen 18.107 18.107 18.107

Jeugdhulp 20.533 20.136 19.543

Individuele verstrekkingen Wmo 11.345 10.427 10.321

Onderwijs ondersteuning 3.533 2.732 2.732

Toegang en Toeleiding 3.063 3.063 3.063

Totaal Maatwerk Zorg 69.367 68.760 67.235

Overige kosten buiten Sociaal Domein 0 0 0

Totaal Ondersteuning en zorg 69.367 68.760 67.235

Totaal Stad van Participatie 153.010 151.103 148.658

Bron: Programmabegroting 20152018 (detail)

Afwijkingen ten opzichte van cijfers die zijn opgenomen in Kadernota ISD, deel I (€ 143,3 miljoen 

voor 2015) betreffen uitvoeringskosten (deze zijn opgenomen in bovenstaande cijfers), wijzigingen 

in uiteindelijke bijdragen en kostenbudgetten. De wijzigingen zijn als volgt:

• De bijdragen voor Jeugdhulp, Wmobegeleiding en WWBinkomensdeel zijn hoger uitgevallen.

• De uitwerking van de posten ‘preventieve jeugdhulp’ en ‘overige bestaande taken in Sociaal 

Domein’ uit de Kadernota I, op gebied van Sterke Samenleving en Onderwijs (bestaande taken), 

hebben geleid tot een verhoging. 

9.2 Reserve Sociaal Domein 

Bij de jaarrekening 2013 is de bestemmingsreserve Sociaal Domein ingesteld. Deze reserve heeft 

meerdere doelen, namelijk: 

• het opvangen van risico’s die verbonden zijn aan de openeinderegelingen in het sociaal  

domein en het waar nodig (tijdelijk) opvangen van een deel van de rijksbezuinigingen, ook  

wel ‘zachte landing’ genoemd (zowel Participatie, Jeugd en Wmo 2015);

• het financieren van incidentele voorbereidings en frictiekosten. Daarbij gaat het onder andere 

om kosten die gemaakt moeten worden om de organisatie van de toegang op een goede  

manier in te richten;
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• het financieren van trajecten die niet voorzien zijn in de gemaakte inkoopafspraken (urgen

ties, wachtlijsten). Er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen en er zal nog ervaring 

opgedaan moeten worden of alle hulpvragen binnen de gemaakte afspraken met aanbieders 

opgepakt kunnen worden. 

De maximale omvang van de benodigde reserve is € 10 miljoen. Na verwerking van de voorstellen 

in de najaarsrapportage 2014 is dit niveau bereikt. Gezien de onttrekkingen die in 2014 hebben 

plaatsgevonden is de reserve eind 2014 € 8,9 miljoen. Op basis van een analyse uit 2014 is geschat 

dat € 7 miljoen nodig is om risico’s op te vangen die verbonden zijn aan de openeinderegelingen. 

De komende jaren is er veel onzekerheid doordat moet blijken of met de nieuwe aanpak de rijks

bezuinigingen opgevangen kunnen worden. De nieuwe aanpak bestaat onder andere uit sturing 

vanuit de toegang en innovatie in overleg met aanbieders, om waar mogelijk de inzet van zware 

zorg te voorkomen en in te zetten op lichte ondersteuning. Daarnaast is de omvang van het te 

ontvangen rijksbudget onzeker, omdat sprake is van nieuwe verdeelmodellen waarvan de impact 

op het budget voor Delft nog niet bekend is. 

Voor 2015 is de voorlopige inschatting dat € 1 miljoen gemeentelijk invoeringsbudget nodig is voor 

de extra kosten die gemaakt moeten worden om de invoering van de nieuwe taken soepel te laten 

verlopen (zoals organisatie en ICT).

De reserve Sociaal Domein is gevoed door de voordelen binnen het sociaal domein vooral bij de 

individuele Wmoverstrekkingen en bij het WWBinkomensdeel. Op basis van de huidige beschik

bare informatie is de inschatting dat met de reserve Sociaal Domein de uitgaven van de nieuwe en 

oude taken in het sociaal domein de komende jaren kunnen worden uitgevoerd binnen de daar

voor beschikbare budgetten. 

In het voorjaar van 2015, na de meicirculaire, zal opnieuw een risicoanalyse plaatsvinden. Op basis 

van deze risicoanalyse en via een herijking van de verwachte kosten die zijn verbonden aan de 

doelen van de reserve zal bepaald worden of aanpassing van de reserve (via een dotatie of ont

trekking) noodzakelijk is.

Besluiten over het aanwenden en inzetten van de reserve Sociaal Domein vallen onder het pre

ventief provinciaal toezicht en worden vooraf voorgelegd aan de provinciale toezichthouder.

9.3  Risicoanalyse

In 2014 is voor het sociaal domein een risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse is gericht op  

financiële en operationele risico’s. Daarbij is in de financiële risico’s gekeken naar de periode 2015 

tot en met 2017. Tevens is een relatie gelegd met de omvang van de reserve Sociaal Domein. De 

belangrijkste financiële risico’s zijn hierna opgenomen, gevolgd door de te nemen beheersmaat

regelen.

• Een productie van jeugdhulp die boven het beschikbare budget ligt, in combinatie met het ver

traagd toe kunnen passen van innovatie. Delft heeft een stevige toegangsorganisatie die ook 

als opdracht heeft om te sturen op innovatie in de zorg, bijvoorbeeld van zwaar naar licht en 

preventief werken. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waar innovatie zowel nog ontwikkeld als 

ingezet moet worden. Tegelijkertijd start de zorg, waarbij het aandeel van Delft in de regio H10 

nog niet precies geduid kon worden. Zowel niet door de aanbieders als door het inkoopbureau 

H10. 
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• Tekorten bij de GGZ als gevolg van het zogenaamde DBCgat (interpretatieverschillen tussen 

Rijk en GGZsector over de tot en met 2014 gevoerde administratie). 

• Mogelijk een budgettair tekort voor de regio Haaglanden als het gevolg van herverdelings

effecten tussen regio’s op het gebied van jeugdhulp. Hierdoor is de gemiddelde korting voor  

de instellingen voor 2015 opgelopen van 4% naar 5,9%. 

In de Wmobegeleiding is in het najaar van 2014 bij enkele zorgaanbieders een flinke stijging van 

het aantal klanten zichtbaar. Aanbieders hebben ervoor gekozen, soms op eigen kosten, om extra 

klanten in zorg te nemen, aan wie de gemeente per 1 januari 2015 verplicht is continuïteit van zorg 

te verlenen. Met deze groei is in de voorcalculatie voor de inkoop geen rekening gehouden. In de 

Wmobegeleiding is inmiddels dan ook een zeker tekort ontstaan, wat zich naar alle waarschijnlijk

heid begeeft tussen de € 0,5 en € 1,0 miljoen.

• In Wmo beschermd wonen lijken de risico’s het kleinst. Er zijn met aanbieders contractueel 

inkoopplafonds afgesproken, die passen binnen het budget. 

• Voor Participatie is het belangrijkste risico het overschrijden van het WWBbudget. Dit brengt 

jaarlijks een risico van (huidig) 10% van het totaalbudget met zich mee. Op dit moment vol

staat het budget. Het grootste risico is dat de werkloosheid in Delft sterker stijgt dan verwacht;

• Wijziging budgetten vanuit het Rijk voor de periode 2016 en 2017 verdere kortingen op het 

gemeentebudget vanuit het Rijk.

• Nieuwe verdeelmodellen: voor de Wmobegeleiding en Jeugdhulp worden nieuwe verdeel

modellen ingevoerd; voor Participatie is dit al met ingang van 2015 ingevoerd. De effecten  

van het nieuwe verdeelmodel voor Participatie zijn nog onzeker. De eerste zeer globale bereke

ningen voor Wmobegeleiding en Jeugd laten voor Delft een positief effect zien

• De belangrijkste operationele risico’s zijn:

• het niet voldoen aan privacy

• het ontstaan van lange wachtlijsten

• het failliet gaan van zorgorganisaties.

Beheersmaatregelen

De belangrijkste beheersmaatregelen voor bovengenoemde risico’s zijn:

• Maximaal beheersen en sturen van de zorg vanuit de Toegang, ook op innovatie en financiën 

door goede managementinformatie. 

• Scherp inkopen van de zorg voor het jaar 2016 en verder. In het voorjaar van 2015 wordt hier

toe een evaluatie van zowel de inkoop voor 2015 uitgevoerd, mede op basis van de voorlopig 

gerealiseerde cijfers in het eerste kwartaal. 

• Dekking vinden in de reserve Sociaal Domein, die onder andere is bedoeld om deze risico’s 

financieel op te vangen, volstaat voor dit moment. De reserve wordt in het voorjaar van 2015 

herijkt op basis van een update van de risicoanalyse. 

• De operationele risico’s worden beheerst door stevige interne procedures op gebied van  

privacy, managementinformatie, contracten en dialoog met zorgaanbieders en communicatie.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten worden ook de risico’s en beheersmaatregelen bespro

ken.
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10 Sturing en bekostiging

A  Inkoop

10.1 Wat is er bereikt?

Inkoop en contractering nieuwe taken Jeugd, Wmo-begeleiding en Beschermd Wonen

Met het sluiten van de contracten met zorgaanbieders is voldaan aan één van de belangrijkste 

opgaven voor de transitie, namelijk dat de continuïteit van zorg wordt gegarandeerd bij het over

dragen van de taken van het Rijk naar de gemeente. De periode waarover die continuïteit loopt 

varieert van 1 jaar bij de Wmo en Jeugd tot 5 jaar bij Beschermd Wonen. 

Om te komen tot een goede inkoop zijn gegevens verzameld over het gebruik van het huidige  

ondersteuningsaanbod voor de Wmo en jeugdhulp (gebaseerd op historisch verbruik). Voor 

de jeugd is dit in regionaal verband georganiseerd als onderdeel van het Regionaal Transitie  

Arrangement Jeugd (RTA). Voor de Wmo is dit gebeurd in nauwe samenwerking met het zorg

kantoor DSW en regionale zorgaanbieders. 

Bij het inkoopproces en de contractering zijn afspraken gemaakt om tot een vereenvoudigd, 

eenduidig en lean administratief proces te komen met minder administratieve lasten voor de 

professional en organisatie die de zorg levert. Voor Wmo en Jeugd zijn er vereenvoudigde produc

tenlijsten gemaakt voor de inkoop met codes en bedragen. Hiervan is een handboek met beschrij

vingen van producten gemaakt voor de professionals in de toegangsorganisatie. Daarnaast zijn 

er afspraken gemaakt over het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders. Met alle 

gecontracteerde zorgaanbieders blijven we in gesprek over de innovatieagenda en inkoop 2016. 

De eerstvolgende dialoogtafel vindt plaats begin 2015.

De initiële gegevensoverdracht van Rijk naar gemeente van mensen die in 2014 ondersteuning 

en zorg kregen is ook geregeld. Vanuit het oogpunt van continuïteit is zorgvuldigheid en juistheid 

van groot belang voor de uitvoering in 2015. Voor de Wmo was hiervoor een landelijk project 

gegevensoverdracht opgezet. Voor de jeugdhulp hebben wij deze gegevens pas eind december 

2014 en soms pas begin januari 2015 ontvangen.

Voor het berichtenverkeer wordt gewerkt met en voldaan aan de iWmostandaard. Werken met 

iStandaarden draagt bij aan een snelle en efficiënte inzet van zorg en een afname van administra

tieve lasten. iWmo is net als iJw en iWlz een landelijk vastgestelde standaard. Het is de basis van 

de informatieuitwisseling in de uitvoering van de wet. De berichten ondersteunen de toewijzing 

van zorg aan een aanbieder en de declaratie van zorg.

De rijksbijdrage 2015 voor Jeugd (€ 20,5 miljoen), Wmobegeleiding (€ 10,3 miljoen) en  

Beschermd Wonen (€ 18,1 miljoen) wordt als volgt besteed:

• zorg in natura: tot 80% van de rijksbijdrage, afhankelijk van het zorgtype (zie de tabellen op de 

volgende pagina’s);

• persoonsgebonden budget: maximaal 20% van de rijksbijdrage, afhankelijk van het zorgtype;

• uitvoering, toegang en ondersteuning: maximaal 10% van rijksbijdrage;

• landelijke arrangementen en regionale afspraken: Jeugd: 15% van rijksbijdrage;

• armoedebestrijding (voormalig Wtcg) en bijdrage MEE, Wmobegeleiding: 20% van de rijksbij

drage.
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Wmo-begeleiding 

Met de H4gemeenten zijn gezamenlijke contracten ondertekend met 35 aanbieders. De toegepas

te (gemiddelde) korting bedraagt 17%. Het Zorgkantoor DSW heeft voor 2015 zowel de opdracht 

gekregen om de administratie en de afhandeling van facturen te verzorgen, als te adviseren op 

het inkoopproces met de zorgaanbieders. Bij de volgende organisaties heeft de gemeente onder

steunings en zorgaanbod gecontracteerd. Daarbij is aangegeven om welke bedragen het gaat. 

Organisatie in € x 1000

Boba Levensloopbegeleiding  42

Careyn  527 

Directzorg  319 

Florence  4 

Gemiva 114

GGZ Delfland 363

Humanitas 86

Impegno 5

Ipse de Bruggen 571

Limor 97

Middin 84

Parnassia  (Reakt/Reg) 9

Pieter van Foreest  1.503 

Perspektief  1.669 

Philadelphia 60

Eindtotaal 5.453

Beschermd wonen 

In DWO zijn met de vier grootste aanbieders contracten gesloten voor het overgangsjaar 2015. 

Hierbij is een korting toegepast van (gemiddeld) 2%. De inrichting van de bedrijfsvoering loopt 

conform de inrichting bij Wmobegeleiding gezamenlijk met DSW. Voor DWO zijn de volgende 

organisaties gecontracteerd met bijbehorende bedragen.

Organisatie in € x 1000

PerspeKtief 10.847

GGZ Delfland 1.753

Pieter van Foreest 1.354

Careyn 283

Limor 193

Westerhonk 94

Philadelphia 100

Ipse de Bruggen 90

Gemiva 65

Boba Levensloopbegeleiding 10

Directzorg 13

Totaal 14.802
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Jeugd

Het aanbod jeugdhulp is door het inkoopbureau H10 ingekocht. Het inkoopbureau verzorgt voor 

de gemeenten ook de administratie en de afhandeling van facturen. Voor het berichtenverkeer 

wordt gewerkt met en voldaan aan de iJW standaard. 

In H10verband zijn er contracten afgesloten met 200 regionale partners. Bij de grootste aanbie

ders is 80% van het volume gecontracteerd. De overige 20% is gecontracteerd bij 180 kleine(re) 

aanbieders. Aanvankelijk was in de meicirculaire een korting van 4% opgenomen. Op basis van de 

septembercirculaire 2014 bedraagt de (gemiddelde) korting voor 2015 5,9% en deze loopt op tot 

15% in 2017. Voor het jaar 2015 is met de grootste aanbieders een inkoopplafond voor Delft van

€ 11,9 miljoen afgesproken (zie tabel hieronder). Hierboven op komt een te verwachten zogenaamd 

DBCgat van ruim € 0,6 miljoen. 

Organisatie in € x 1000

Bureau Jeugdzorg Haaglanden 1.643

Stichting Rivierduinen 208

Stichting Curium 68

Stichting De Jutters 1.065

Stichting GGZ Delfland 1.313

Pluryn Hoenderloo Groep 202

Stichting Ipse de Bruggen 888

Stichting Jeugdformaat 5.182

Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag 311

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) 44

Opvoedpoli & Care Express (Den Haag en Zoetermeer) 20

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 456

Wiliam Schrikker Groep 298

Wiliam Schrikker Pleegzorg 105

Middin 98

Totaal 11.901

10.2 Wat te doen in 2015 en verder?

Bestuurlijke planning en control 

In het eerste kwartaal van 2015 wordt met de raadscommissie uitgewerkt of en, zo ja, op welke 

wijze de commissie en de raad geïnformeerd en betrokken worden, aanvullend op de bestaande 

planning & controlcyclus. Mede voor dit onderwerp worden tafeltjesavonden en workshops geor

ganiseerd. 

Vinger aan de pols 

In 2015 monitoren we maandelijks en evalueren we periodiek het gebruik van alle ingekochte zorg 

(Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen) 2015. Op basis van prognoses 2015 en 2016 (besteding in 

relatie tot bijdragen), klanttevredenheid en de evaluaties van de toegangsorganisatie passen we 

mogelijk de inkoop 2016 aan. 
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Inkoop 2016

In het tweede kwartaal 2015 start de inkoop van zorg en ondersteuning voor 2016 op het gebied 

van Wmo en Jeugd, waarbij voor Beschermd Wonen continuïteit van zorg geldt voor 5 jaar. Daar

mee geven we tegelijkertijd invulling aan de motie over het toelaten van nieuwe aanbieders bij de 

inkoop voor het jaar 2016. 

Regionaal inkoopplan

In H10 verband wordt een regionaal inkoopplan jeugdhulp opgesteld. Dit ter aanvulling op het 

Regionaal Transitie Arrangement en de Innovatieagenda Jeugd 2015. Dit wordt een kader voor 

huidige én nieuwe aanbieders met ingang van 2017. 

• Het regionaal inkoopplan gaat in april naar de lokale raden. Dit regionaal kader zal lokaal  

worden vertaald en voor de zomer 2015 door de lokale raden worden vastgesteld.

• Contracten met instellingen worden gesloten voor 1 december 2015.

Met het oog op meerjarige contracten, ontschotting voor het hele sociaal domein en langdurig 

partnerschap is er behoefte aan een breed inkoopkader voor het hele sociaal domein. 

Het voornemen is dat we op basis van de inkoopervaringen in 2015 en 2016 een breed strategisch 

inkoopkader formuleren voor het hele sociale domein voor 2017 en de jaren daarna. Dit zal aan

sluiten bij het meerjarenbeleid inkoop jeugdhulp dat regionaal wordt opgesteld.

B Monitoring en informatievoorziening 

10.3 Wat is er bereikt?

In 2014 is er een plan van aanpak gemaakt over de benodigde informatie binnen het sociaal  

domein voor externe informatie (CBS), bestuurlijke informatie (programmabegroting) en  

management informatie (operationele sturing). In het bijgaande schema zijn de doelgroepen en 

de belangrijkste bronnen opgenomen. De informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen 

ligt in elkaars verlengde, daarom zullen in de praktijk dezelfde bronnen ten grondslag liggen aan 

de rapportages voor meerdere doelgroepen.

Bestuur & Raad
Meetbaar

Bestuursprogramma

Extern
(CBS Rijk, King)

IV3, monitor 
Sociaal domein 

(VISD)

Intern
Dashboard, IMM, 

operationele
systemen

Titel?



62 

• Het meetbaar bestuursprogramma (dat is verwerkt in de programmabegroting) bevat de be

oogde maatschappelijke effecten en gewenste resultaten waarover het college met de  

raad afspraken heeft gemaakt.

• Informatie voor derden wordt gedaan door het CBS. Het is een wettelijke verplichting voor  

gemeenten om het CBS informatie te leveren over begrotingscijfers, kwartaal en jaar

realisaties.

• De landelijke monitor Sociaal Domein is ontwikkeld vanuit het programma Verkenning Informa

tievoorziening Sociaal Domein (VISD): een samenwerking tussen VNG, gemeenten en zorgaan

bieders. De gemeentelijke beleidsmonitor sociaal domein is per 1 januari 2015 operationeel en 

zal in de komende periode verder worden doorontwikkeld.

• De Integrale Management Monitor Delft is een gestandaardiseerde kwartaalrapportage over de 

bedrijfsvoering voor het management binnen de gemeente Delft. 

Naast de ‘landelijke monitor Sociaal Domein’ en rapportages over bedrijfsvoering is er een inhou

delijke rapportage over de voortgang op de inzet van ondersteuning in Jeugd, Wmo en Participa

tie. Tot slot zijn er primaire, operationele systemen waar de medewerkers in het primaire proces 

van het sociaal domein mee werken. Denk aan informatie als de productencatalogus, beschrijvin

gen van producten (van aanbieders), klantdossiers, wachtlijsten en de caseload.

Landelijke monitor Sociaal Domein

De landelijke monitor Sociaal Domein voorziet in de informatiebehoefte van gemeenten en bevat 

informatie voor de horizontale verantwoording aan de raad en burger. Deze monitor geeft inzicht 

in gebruik, earlywarningitems, cliëntervaring en toegankelijkheid en een wijkprofiel. Aan de hand 

van deze indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. De monitor toont gegevens 

op geaggregeerd niveau en is niet te herleiden naar een individu. 

De monitor Sociaal Domein wordt ontwikkeld, zodat:

• gemeenten kunnen signaleren, (bij)sturen en beleid kunnen (her)formuleren;

• college, de raad én burger kunnen worden voorzien van verantwoordingsinformatie (horizonta

le verantwoording);

• gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken.

De landelijke monitor Sociaal Domein wordt vanaf 2015 drie maal en in 2016 twee maal per jaar 

gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en biedt inzicht in de onderwerpen, die zowel de 

Wmo, Jeugdwet als Participatiewet beslaan. Aandachtspunt bij deze monitor is dat de gemeente 

een deel van de gegevens zelf aan KING moet aanleveren, zodat KING gegevens over Delft kan 

rapporteren. Vanuit de verschillende wetten zijn er verplichtingen opgelegd waarvoor de monitor 

SD kan worden gebruikt:

• Voor jeugd zijn de verplichtingen vastgelegd in de Jeugdwet zelf. De verplichting tot aanleve

ring van gegevens ligt bij aanbieders en bij de toegang van gemeenten. Omdat de kosten van 

zorg en ondersteuning aan jeugd geen onderdeel uitmaken van de beleidsinformatie jeugd, 

wordt dit onderdeel wel aanvullend bij gemeenten uitgevraagd.

• Voor Participatie zijn de wettelijke verplichtingen in aansluiting met al bestaande monitoring

infrastructuur, onder andere via de Statistiek Reintegratie door Gemeenten en Bijstands

uitkeringenstatistiek.

• Voor de Wmo zijn er in het kader van beleidsinformatie geen wettelijke verplichtingen vast

gelegd. 
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Er zijn wel afspraken met de rijksoverheid dat de gegevens uit de gemeentelijke monitor als basis 

worden gebruikt bij het bepalen van de informatiebehoefte van het Rijk. De kern van die afspraak 

is dat de gemeentelijke informatiebehoefte leidend is. De inschatting is dat er vooral gegevens 

aangeleverd moeten worden over de Wmo en de financiën, omdat zorgaanbieders in de jeugd een 

eigen informatieaanleverplicht hebben. Toch zal ook zal bij jeugd een deel van de informatie niet 

bij de aanbieders aanwezig zijn, omdat sommige ondersteuningstrajecten direct door de toegang 

worden afgehandeld. Met de toegangsorganisatie is afgestemd dat de benodigde gegevens  

worden vastgelegd in de systemen en dat het KCC deze periodiek aanlevert aan CBS.

Dashboard en managementrapportage 

Voor de gemeentelijke bedrijfsvoering is frequenter en meer gedetailleerde informatie noodzake

lijk dan de landelijke monitor Sociaal Domein bevat. In het dashboard monitoren we de voortgang 

op gebied van innovatie: 

• één gezin, één plan

• de beweging van zware naar lichte zorg;

• de beweging van individueel naar collectief;

• de inzet van preventieve zorg (aantallen en trends);

• het bereiken van resultaatgerichte én financiële doelstellingen;

• risico’s en beheersmaatregelen.

De monitor Sociaal Domein zal ook gegevens leveren over de aandachtspunten uit het onderzoek 

van de inspectie naar de aanpak van gezinnen met complexe problemen en geringe zelfredzaam

heid (toezegging 1429): opbouwen van een sociaal netwerk, meer inzetten van drang en dwang

middelen en meer aandacht voor nazorg.

Voor het vullen van het dashboard zijn we afhankelijk van gegevens (informatie) uit eigen sys

temen en systemen van derden, zoals gegevens en informatiestromen bij het inkoopbureau H10 

voor de Jeugdhulp en DSW voor de Wmo.

Cliëntdossier en privacyreglement

Voor de uitwisseling van cliëntgegevens tussen de toegangsorganisatie en de maatschappelijke 

partners/zorgaanbieders geldt de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen hierover 

in afzonderlijke wetten. Voor de uitwisseling van gegevens binnen de teams van de toegang is een 

gemeentelijk privacyreglement opgesteld.

Zorgvuldig omgaan met cliëntgegevens staat voorop. Daarbij is het uitgangspunt dat het cliënt

dossier eigendom is van de zorgvrager4. De uitwisseling van gegevens met andere professionals 

kan alleen in overleg met de zorgvrager.

Risicoanalyse, stresstest en calamiteiten

Voor het Sociaal Domein wordt een risicoanalyse opgezet, zodat risico’s geïdentificeerd kunnen 

worden, van beheersmaatregelen kunnen worden voorzien en kunnen worden gemonitord. De 

resultaten van de risicoanalyse worden vastgelegd in een risicorapportage Sociaal Domein. Het  

is de bedoeling deze periodiek met de raad te bespreken.

4 Dit geldt in ieder geval voor de Wmo en Jeugd. Nog niet duidelijk is of dit ook kan volgens de Participatiewet. Dit wordt  
 momenteel onderzocht. 
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Aan de hand van de risicoanalyse zal een stresstest op het (organisatorische) systeem van het  

Sociaal Domein worden uitgevoerd. In eerste instantie richt deze stresstest zich op de inrichting 

van het systeem: zijn alle aspecten afdoende geregeld? Denk aan processen, taken, bevoegd

heden en verantwoordelijkheden, opdrachtgeverschap richting aanbieders, informatiesystemen  

en relatie met de ketenpartners. In tweede instantie wordt – aan de hand van de risicoanalyse 

– druk gezet op het systeem door te simuleren dat risico’s daadwerkelijk gaan optreden. Is het 

systeem stressbestendig?

Deze manier van risicobenadering heeft vooral betrekking op de manier waarop de zorgtaken in 

het sociaal domein georganiseerd zijn.

Een andere benadering is te kijken naar calamiteiten die in de individuele zorgverlening kunnen 

optreden. Dan gaat het over de vraag hoe te handelen als een calamiteit zich voordoet, wat is 

ieders rol, wat is de meest wenselijke aanpak? Voor dit soort situaties wordt een calamiteitenplan 

opgesteld. Het is de bedoeling om hier ook mee te gaan oefenen met de ketenpartners en het 

bestuur, op basis van praktijkervaringen die zich in 2015 voordoen.

10.4 Wat te doen in 2015 en verder?

In 2015 wordt de informatievoorziening voor het primaire proces en de resultaten (wat we doen) 

in de toegangsorganisatie ingericht. Dit doen we met het inregelen van de monitor Sociaal 

Domein (VISD) en de integrale managementrapportage. Hieruit genereren we cijfers en informatie 

voor het meetbaar bestuursprogramma en de informatie voor derden (IV3 voor CBS). 

In 2015 is de risicorapportage voor het sociaal domein ingericht. Voor de zomer wordt gerappor

teerd over de eerste fase van de stresstest, voor het einde van 2015 over de tweede fase van de 

stresstest. Eind maart wordt het calamiteitenplan gepresenteerd.
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11 Regionale samenwerking

11.1 Wat is er bereikt?

De samenwerking in de regio heeft in de voorbereiding van de decentralisaties een enorme  

vlucht vooruit genomen. De bestaande opgelegde structuur van zorgregio’s en stadsgewesten 

is vervangen door vrijwillige gemeentelijke samenwerkingen die of aansluiten bij de maatschappe

lijke opgave, of schaalvoordelen bieden voor de inkoop en de te sluiten contracten. De afbouw van 

het Stadsgewest Haaglanden heeft plaatsgemaakt voor samenwerking in H10verband voor de 

taken op het gebied van jeugdhulp, inkoopbureau, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis Haaglanden. 

De taken die Delft heeft als centrumgemeente in de DWOregio, zoals maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en beschermd wonen, zijn meer congruent geworden door de uittreding van 

Lansingerland. De samenwerking in H4verband is slagvaardig gebleken voor de inkoop van de 

nieuwe Wmotaken begeleiding en persoonlijke verzorging. 

H4 als erkende zorgregio 

Eind 2014 is de H4regio door het ministerie van VWS erkend als eigen zorgregio. Daarmee sluit 

de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor aan bij het regi

onale samenwerkingsverband DWO/H4. Dit betekent ook dat de regio geld krijgt voor de invulling 

van de regionale secretarisfunctie. Bovendien prijst het ministerie de samenwerking tussen de 

gemeenten Delft, MiddenDelftland, Westland en Rijswijk en DSW als een goed voorbeeld van hoe 

intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage levert aan het mogelijk maken van passende 

zorg en ondersteuning, gericht op de behoefte van mensen.

Lokale zeggenschap

Samenwerken in regionaal verband biedt naast een sterke onderhandelingspositie in de inkoop 

ook andere voordelen, zoals slagkracht door gebruik te maken van elkaars expertise, kennis

uitwisseling, gezamenlijk inzetten van personeel. Belangrijk is dat de bovenlokale samenwerking 

passend blijft bij de leefwereld van de burger; de burger moet lokaal kunnen (over)zien  en  

ervaren  hoe de toegang tot de zorg is georganiseerd. 

Bij sommige taken op het gebied van de jeugdhulp , Wmo, Wajong en SW schrijft het Rijk boven

lokale samenwerking voor. Veel lokale vraagstukken hebben een regionale component, zoals 

werkgelegenheid, specialistische zorg en maatwerkvoorzieningen voor specifieke doelgroepen. 

En dus hebben wij ervoor gekozen om de uitvoering, waar nodig, bovenlokaal te organiseren, zo

als de inkoop van zorgaanbod, Veilig Thuisorganisatie, werkgeverschap medewerkers voormalig 

Bureau Jeugdzorg en werkgeversbenadering. Het uitgangspunt bij bovenlokale samenwerking is 

dat de gemeenteraad zeggenschap behoudt en dat het vaststellen van inhoudelijke en financiële 

kaders voorbehouden blijft aan de gemeenteraad. 

11.2 Wat te doen in 2015 en verder?

H10: Bestuurlijke tafel sociaal domein

In Kadernota deel I is het besluit genomen om een bestuurlijke tafel Sociaal Domein op te richten. 

De bestuurlijke tafel is een flexibele netwerkstructuur die vorm krijgt door een aantal keer per 

jaar gedurende een dag of dagdeel een bijeenkomst te organiseren voor de gemeentelijke  

bestuurders in het Sociaal Domein. Basis voor de bestuurlijke tafel zijn de netwerksamenwerking 

en vrijwillige deelname. 
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De bestuurlijke tafel Sociaal Domein kan de samenwerking in het Sociale Domein structureren en 

faciliteren. In het Sociaal Domein zijn er formele (besturen van gemeenschappelijke regelingen) 

en informele (beleidsafstemming, kennisuitwisseling, informatieuitwisseling) overleggen. In de 

bestuurlijke tafel worden deze bestuurlijke overleggen geclusterd. Voor de bestuurlijke tafel zijn 

alleen overleggen geselecteerd waar voldoende gemeenten aan deelnemen. 

De oprichting van deze bestuurlijke tafel grijpt in op diverse ingezette ontwikkelingen, waar onder de 

opheffing van het stadsgewest Haaglanden (WGR+), de fusie tot een regionale GGD Haaglanden, een 

regionaal inkoopbureau en de oprichting van het Veiligheidshuis, een regiovisie en een gezamenlijke 

Veilig Thuisorganisatie voor Haaglanden. Naast het combineren van bovengenoemde bestuurlijke 

overleggen op het gebied van jeugd en Wmo, zal ook Jeugdgezondheid en Participatie (RPA) hierin 

worden ondergebracht. 

De (nog te ontwikkelen) bestuurlijke tafel Sociaal Domein is een flexibele netwerkstructuur die 

vorm krijgt door een aantal keer per jaar gedurende een dag of dagdeel een bijeenkomst te orga

niseren voor de gemeentelijke bestuurders in het sociaal domein. Het programma kan variëren van 

een efficiënte vergaderbijeenkomst tot een marktplaatsbijeenkomst waar contacten kunnen wor

den gelegd, kennis en informatie kan worden uitgewisseld en waar inspiratie kan worden opgedaan.

H4

De samenwerking tussen de gemeente Westland, MiddenDelfland, Rijswijk en Delft zoals is vast

gelegd in een gezamenlijke werkagenda heeft de aanvankelijke ambitie ruimschoots overtroffen. 

Binnen één jaar zijn er resultaten neergezet waaronder de inkoop voor de Wmotaken begelei

ding en persoonlijke verzorging. Hierbij is een bijzondere samenwerking met het zorgkantoor 

DSW gestart om te leren van hun jarenlange ervaring op het gebied van inkopen, contracteren, 

verstrekken van PGB’s en administratie. De samenwerking tussen de vier gemeenten wordt voor 

het overgrote deel ingevuld met bestaande capaciteit en een lichte vorm van afstemming door 

een gezamenlijke programmamanager. Vanuit efficiency is er een bestuurlijk overleg ingesteld op 

het niveau van de subregio H4. Hier worden facultatief ook DWOtaken, zoals Beschermd Wonen, 

Maatschappelijke opvang en OGGZ ondergebracht. 

Eind 2014 is de samenwerking in H4verband (die loopt tot 1 april 2015) beoordeeld. Dit heeft 

geleid tot voortzetting van de samenwerking in 2015. Voor een samenwerkingsverband met veel 

samenhang is het van belang dat raadsleden elkaar kennen. Naar aanleiding van een gesprek van 

een delegatie van wethouders uit de vier gemeenten met de heer Bandell, ambassadeur vanuit 

ministerie van BZK en de VNG voor congruente samenwerking, is in 2014 afgesproken om in 

samenwerking met de griffies een programma op te stellen waarin de raadsleden van de  

4 gemeenten nader met elkaar kennismaken en gemeenschappelijke thema’s bespreken.  

Gemeenschappelijke thema’s kunnen zijn de toegenomen volksvertegenwoordigende rol van  

de raad en de politieke risico’s van incidenten.

DWO

De constructie van centrumgemeente is in discussie. Op basis van informatie van het ministerie 

van BZK is de verwachting is dat de constructie van centrumgemeenten tot medio 2018 zal blijven 

bestaan. Na die periode wordt de centrumgemeentefunctie als zodanig naar alle waarschijnlijk

heid opgeheven en worden de middelen mogelijk herverdeeld over alle gemeenten. Daarmee 

wordt iedere gemeente mogelijk verantwoordelijk voor bekostiging van de zorg die burgers  

ontvangen in een andere gemeente.
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Vooralsnog geldt dat vangnetvoorzieningen op het gebied van maatschappelijke opvang, vrou

wenopvang, verslavingszorg en beschermd wonen vanuit Delft als centrumgemeente worden 

ingekocht. Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen rond de opheffing van centrum

gemeenten wordt de komende jaren ingezet om voorzieningen evenredig te spreiden over de 

subregio DWO. Ook zetten wij in op het in H4verband vormgeven van de taken die nu onderdeel 

uitmaken van de centrumgemeentefunctie.

H5 Regionaal Platform Arbeidsmarkt 

Er wordt al lang en intensief samengewerkt in de arbeidsmarktregio Haaglanden, middels het 

Regionale Platform Arbeidsmarkt (RPA) Haaglanden. Daarom hebben we in de regio voor het 

uitgangspunt bij de vormgeving van de regionale Werkbedrijven gekozen deze als netwerkorgani

satie te laten functioneren, met als basis het huidige RPA Haaglanden. Hierdoor kunnen we maxi

maal voortbouwen op de huidige samenwerking. Voor de precieze invulling wordt op de nadere 

regelgeving van de Werkkamer gewacht. In de Werkkamer maken VNG en Stichting van de Arbeid 

gezamenlijk afspraken over verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en sociale part

ners in de 35 arbeidsmarktregio’s als het gaat om de Participatiewet.

Ook de regionale werkgeversbenadering is door het RPA Haaglanden vormgegeven. Deze 

bestaande en succesvolle regionale samenwerkingsstructuur van werkgeversservicepunten vormt 

de basis voor de uitvoering van de garantiebanen. Die werken al intensief samen in de opgave om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers te plaatsen. Werkse! vragen we actief 

hierin te blijven participeren.

Het uitgangspunt in de benadering van werkgevers is regionaal vastgesteld: zo simpel mogelijk, 

een uniform aanbod voor de gehele groep en zo min mogelijk gedoe voor werkgevers. Dit laatste 

komt regionaal tot uiting in een uniforme dienstverlening en inzet van instrumenten. Hiervoor 

is de regionale Toolbox opgesteld waarin werkgeversinstrumenten binnen de arbeidsmarktregio 

volledig met elkaar zijn geharmoniseerd.
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12 Communicatie

12.1 Wat is er gedaan?

Voor de communicatie over de veranderingen in het sociaal domein zijn communicatieplannen 

gemaakt voor de verschillende doelgroepen. We onderscheiden vier groepen: politiek, publiek, 

personeel en professionals. In 2014 is het creatief concept ‘Keerpunt, verder met elkaar’ uitgerold 

over de verschillende doelgroepen. Ook de regiogemeenten en zorgpartners Jeugd en Wmo heb

ben het concept van Keerpunt omarmd. Dit bevordert de eenduidige en herkenbare communicatie 

richting burgers in de regio.

Via verschillende kanalen is informatie gegeven over de veranderingen in het sociaal domein. De 

belangrijkste zijn:

Publiek

• specials in de Stadskrant (in Keerpuntstijl);

• spotjes op RTV West;

• bijeenkomst voor PGBhouders Jeugd en Wmo;

• informatiekanalen als websites geactualiseerd en aangevuld met relevantie informatie en 

meest gestelde vragen en antwoorden;

• persoonlijke welkombrieven naar cliënten Wmo en cliënten jeugdhulp;

• persoonlijke brieven over veranderingen in de Kindregelingen, Compensatie eigen risico  

(onderdeel van CER+ specifieke zorgkosten);

• flyers (voor publiek en professionals) over start Delft voor Elkaar, over Veilig Thuis, over de 

toegang, specials Delft Actief;

• kort filmpje over Toegankelijke hulp en zorg in Delft.

Professionals

• publicaties (als Sociale Visie, Kadernota ISD deel I, boekje Toegankelijke hulp en onder

steuning);

• bijeenkomst voor vrijgevestigden;

• Keerpuntfestival voor en door professionals;

• Yammer Sociaal Platform.

Personeel

ISDkaravaan langs verschillende gemeentelocaties, publicaties (als Kadernota ISD deel I, boekje 

Toegankelijke hulp en ondersteuning), Yammergroep over de Participatiewet (instructie voor 

professionals).

Politiek

Raadsinformatiebijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar), overleg met raadswerkgroep Sociaal 

Domein.

Daarnaast is in landelijk verband (ministerie VWS en VNG) samengewerkt om zo vroeg mogelijk 

de informatie beschikbaar te krijgen voor communicatie met burgers en maatschappelijke part

ners, zodat we in Delft daarmee rekening kunnen houden in de communicatie met publiek en 

partners. De strategie van Keerpunt is door het ministerie van VWS en de VNG benoemd als een 

van de best practices op communicatiegebied in Nederland. 
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Samenwerking regio en zorgaanbieders

Met communicatieprofessionals van andere regiogemeenten is het concept van Keerpunt verder 

ingevuld en uitgerold. Met de grootste aanbieders Jeugd hebben de gemeenten samengewerkt als 

het gaat om het informeren van het publiek en hun cliënten. 

Alle zorgleveranciers voor jeugd en Wmo zijn aangesloten op het digitale www.sociaalplatform.

com, waarop in een beveiligde omgeving alle communicatiemiddelen in concept met elkaar 

worden gedeeld. Partners zijn zelf verantwoordelijk om dit te vullen. Het principe is gelijk aan het 

VNGforum voor communicatieadviseurs. Hierop plaatste Bureau Jeugdzorg al zijn brieven, maar 

heeft ook Middin laten weten hoe zij via hun website en gesprekken met cliënten in de informatie 

voorziet. Wij zijn een van de weinige regio’s in Nederland die hun communicatieafstemming op 

deze structurele wijze hebben georganiseerd. 

12.2 Wat te doen in 2015 en verder?

In 2015 is op het gebied van communicatie het volgende te doen:

• Creëren van ‘vingeraandepolsmomenten’ met het bestuur en praktijk.

• De uitvoering van de nieuwe taken wordt nauw gevolgd. Naast evaluaties zullen ook gesprek

ken met gebruikers/inwoners en bestuurders plaatsvinden hierover.

• Bijeenkomsten 

• In het eerste kwartaal 2015 organiseren we bijeenkomsten met huisartsen en vrijgevestigden 

over samenwerking in de toegang;

• Regionaal crisisscenario’s in simulaties oefenen

• Aan de hand van een simulatie wordt begin 2015 een crisisscenario geoefend met als doel het 

opdrachtgeverschap en (regionale) samenwerking in het sociaal domein te versterken en in 

geval van crisis adequaat te handelen

• Voortzetting van de Delftse Keerpuntkrant.

• Voortzetting van communicatiestrategie op de vier P’s.

• Voortzetting regionale samenwerking Keerpunt.

• Verstevigen van wederzijdse afstemming, tijdig informeren en eenduidige communicatie

boodschappen tussen gemeente Delft en haar zorgpartners en met andere samenwerkende 

gemeenten via digitaal sociaal platform en werkconferenties.

• Integraal communicatieadvies inzetten bij alle projecten die bijdragen aan de realisatie van de 

doelen van de Innovatieagenda 2015 – 2018 en de Sociale Visie Delft. 
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 Bijlagen

Onderstaande bijlagen zijn digitaal beschikbaar op www.delft.nl/keerpunt. U kunt ze ook opvragen 

bij de gemeente Delft, cluster samenleving, telefoon 14015.

• Innovatieagenda Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018

• Advies panel Werk en Inkomen

• Advies SWraad

• Advies Wmoraad
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Disclaimer

Deze uitgave is een geredigeerde versie op basis van de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015 – 2018, 

deel II zoals deze door de gemeenteraad op 26 maart 2015 is vastgesteld. 

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in aangebracht. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend





Verder met elkaar

www.delft.nl/keerpunt


