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Programma Sociaal Domein in de begroting 2015

Geachte leden van de raad,
In het bestuursakkoord 2014-2018 "Aanpakken en Doen!" is aangegeven dat het nieuwe college alle
onderdelen die samen de decentralisaties in het sociale domein omvatten onder wil brengen in één
begrotingsprogramma. Naast de nieuwe middelen uit hoofde van de decentralisaties zijn er ook
bestaande middelen op de betreffende beleidsterreinen. Ook deze middelen wil het college onder
brengen in dit begrotingsprogramma.
Formeel betreft de wijziging van de programmastructuur van de begroting een bevoegdheid van uw
raad. Een voorstel tot wijziging van de programmastructuur zouden wij om procedurele redenen pas
in de raadsvergadering van september as. aan u hebben kunnen voorleggen. Om die reden hebben wij
voor een andere benaderingswijze gekozen. Gezien de urgentie (in verband met de reeds gestarte
voorbereidingen voor de begroting 2015) is ervoor gekozen om uw raad nu per brief te informeren.
Mochten er bezwaren zijn tegen de hiervoor geschetste uitwerking dan verzoeken wij u dit kenbaar te
maken tijdens de vergadering van de commissie BME van 12 juni 2014.
Het werken met één programma heeft een aantal belangrijke voordelen:
a. Uw raad zit maximaal in de kaderstellende en controlerende rol; uw raad kan vooraf bepalen waar
het geld naar toe gaat.
b. Het sluit goed aan bij de gedachte achter de decentralisaties tot integraal werken binnen het sociaal
domein.
c. Er wordt aangesloten bij de inrichting van het sociaal deelfonds.
d. Er kan op dit programma gewerkt worden met een aantal doelstellingen c.q. een set prestatieindicatoren die mede invulling geven aan de integrale benadering.
e. Er is de mogelijldieid om te schuiven tussen budgetten zonder dat daarvoor een voorstel tot een
begrotingswijziging naar uw raad moet, met andere woorden: er kan slagvaardiger worden gehandeld.
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Het ene programma (te noemen: programma "Sociaal Domein") omvat de volgende middelen:
- De middelen in het kader van de Decentralisatie Jeugd (ca. € 31 miljoen), Decentralisatie AWBZ (ca.
€ 36 miljoen), Participatiebudget (Wet Sociale Werlcvoorziening en Werkdeel Wet Werk en Bijstand;
ca. € 38 miljoen)
- De bestaande middelen: Centrum Jeugd en Gezin (ca. € 2 miljoen), de middelen Maatschappelijke
Opvang/Vrouwenopvang (€ ca. 5 miljoen), de WMO - huishoudelijke hulp (ca. € 11 miljoen, na
korting), Wet Voorziening Gehandicapten (ca. € 8 miljoen).
De middelen in het kader van de 3 decentralisaties vormen samen het Sociaal Deelfonds. De
bestaande middelen worden niet in het sociaal deelfonds gestort. Dit is een wijziging ten opzichte van
eerdere berichtgeving die echter het idee van één programma niet belemmert. Binnen het sociaal
deelfonds Icrijgen gemeenten de mogelijldieid om binnen de bestedingsvoorwaarden middelen te
reserveren om schommelingen in de (zorg)vraag te kunnen opvangen. Na 3 jaar gaan de middelen van
de 3 decentralisaties op in het gemeentefonds en stopt het sociaal deelfonds.
Inhoudelijk betekent het een en ander in de verdere uitwerking het volgende:
1. We werken met één programma "Sociaal domein". In dat programma zitten dan de middelen uit het
sociaal deelfonds (de 3 decentralisaties) en de bestaande middelen (CJG, VO, MO, huishoudelijke hulp
en WVG). Tussen het sociaal deelfonds en de bestaande middelen zit dan een administratieve
scheiding.
2. De middelen Inkomensdeel WWB laten we op programma 6 "Participatie" staan; de middelen WSW
en W-deel WWB (samen het participatiebudget) gaan naar het programma "Sociaal domein".
3. De naam van het programma 6 "Participatie" wordt aangepast, omdat anders verwarring kan
ontstaan met het Participatiebudget. De nieuwe naam is programma "Inkomensondersteuning".
4. Programma 10 "Zorg en Welzijn" wordt opgeheven (het belangrijkste onderdeel huishoudelijke hulp
/ WVG gaat naar het programma "Sociaal domein").
5. De paragraaf WMO vervalt.

De komende periode zullen de technische aanpassingen in de structuur worden doorgevoerd. In de
programmabegroting 2015 is dan de nieuwe programmastructuur verwerkt. De formalisering van de
nieuwe programmastructuur door uw raad vindt dan plaats bij de besluitvorming over de programmabegroting 2015 in uw vergadering van november 2014.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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