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Programma  

(10:40 – 11:30) 

- Voorstellen 

- Inleiding 

- Taskforce 

o Min- en Plusscenario 

o focus op basisscenario 

- Risico’s in SD 

- Regio 

- Inclusie 

Formatie: Sociaal Domein 

 



Inleiding 

Huidige Sociaal Domein sinds 2015. Wat is het SD? 

- Decentralisaties: Jeugdwet, Participatiewet en Wmo (incl. Welzijn) 

- In de praktijk ook Volksgezondheid (gezondheidszorg) 

- In Programma 3 ook: PGA, Wijkgericht werken en Inclusie 

 

 

 

In 2017 evaluatie SD uitgevoerd: 

1. Gaat redelijk goed 

2. Cijfers en bedrijfsvoering MOETEN beter! 

3. Inwoners, zorgaanbieders en consulenten: voer casemanagement in 

4. Werk met beperkt aantal strategische partners 



Taskforce (1) 

Aanleiding taskforce SD: verwacht tekort bij begrotingsbehandeling 

 

Amendement: los taakstelling (6 ton) en tekort op. 

 

Min-scenario (-6,5 miljoen) 

- SD gestript: alleen wettelijk minimale taakuitvoering 

Plus-scenario (+ 3 miljoen structureel) 

- Sluit dienstverlening aan op leefwereld inwoners 

- Bereidt gemeente (financieel) voor op decentralisatie Beschermd Wonen 

 

Taskforce: 37 financiële knoppen. Toelichting onder basis-scenario. 

 



Taskforce (2) 

Basis-scenario 

Lost taakstelling op. Uiteindelijk geen tekort. 6 categorieën: 

 

1) Voorliggende voorzieningen (struc € -263.500,-) 

 Subsidies + schuif naar voorliggende voorzieningen 

2) Toegang (struc € - 1.168.625,-) 

 POH jGGZ + casemanagement 

3) Maatwerkvoorzieningen (struc € -325.000,-) 

 OZA, TMZ, aanpak armoedebestrijding 

4) Organisatiekosten (struc € -235.000,-) 

 Investering WW, payroll en FW 

5) Regionale inkoop Jeugd en Wmo (struc € -15.000,-) 

6) Financieel (struc € 2.007.125,-) 

 Gesloten systeem? 



Risico’s SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• WelzijnWoerden 

• Leerlingenvervoer (ook openeinderegeling) 

• Cumulus 

  Financiële risico's Sociaal Domein       

    Realisatie 16 prognose 17 begroting 18 

  Loon      €     3.640.451,00  

  Inhuur    €     1.159.659,00  

  Overig/subsidie    €     8.864.653,00  

  Werk (FW)    €     8.041.355,00  

  Subtotaal risicoloos      €   21.706.118,00  

        

1 Inkomensvoorzieningen (FW)  €   11.319.837,00   €   11.343.171,00   €   12.481.500,00  

2 Jeugd  €     8.271.383,00   €     7.839.254,10   €     7.077.810,00  

3 Wmo nieuwe taken  €     2.777.647,00   €     2.765.239,39   €     2.246.348,00  

4 Wmo oude taken  €     3.895.283,75   €     3.877.827,61   €     4.235.109,00  

5 PGB  €     1.821.972,00   €     1.929.160,84   €     1.693.099,00  

  Totaal openeinderegelingen  €   28.086.122,75   €   27.754.652,94   €   27.733.866,00  

        

  Totaal      €   49.439.984,00  



Regio 

• Start UW: iedereen met de rug naar de regio 

• 2017: Hiemstra & De Vries: geen vruchtbare bodem voor uitgebreide 

samenwerking 

 

Schaalomvang: 

• voor- en nadelen 

• Goed ingekocht 

 

 

 

7 ordeningprincipes  

Advies: stel eerst ordeningsprincipes vast 

 

 

Uitgangspunten 
  

Op afstand <-------------------- Positie gemeente ---------------->direct betrokken 
  

Marktwerking<---------------- De markt ------------------->Partnerschap 
  

Per zorgvorm<----------------- Generalistisch/specialistisch ----------------->Gebiedsgericht 
  

Functiescheiding<------------- Het stelsel -------------->Functiebundeling 
  

Inkoop in regio <--------------- Invloed gemeente ------------inkoop gemeente 
  

Prijs maal eenheid<----------- Bekostiging ---------->Uitkomsten/effecten 
  

Bij gemeenten<----------------- Financieel risico ------------------->Bij aanbieder 



Inclusie 

Zometeen ook bij Onderwijshuisvesting 

 

Wat is de visie? 

 

Hoe regelen we het? 

 

 

 

 

 

 

- centraal: overzicht over het geld en focus op afwegingen 

- decentraal: praktischer en brengt de oplossing naar de praktijk 
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Kennismaking 

 

 

 

 

Team Beleid Sociaal Domein 

 

Onderwijshuisvesting 



 

• Wettelijke taak 

 

• Samen met de schoolbesturen 

 

• Onderhoud  /  Nieuwbouw, uitbreiding, renovatie 

 

• Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) = Consensusoverleg 

 

• Beleid / Financien onderwijshuisvesting 

 

• HEVO-traject 

 

 

 

 

 

Korte inleiding 



 

Waarom?  

 

• Doorgaan met huidige systematiek? 

 

• Onverwachte investeringsaanvragen 

 

• Pieken in de begroting 

 

• Slechte afstemming onderhoud en nieuwbouw 

 

HEVO-traject 



 

• Toekomstbestendige organisatie en financiering 

 

• Gemeente en schoolbesturen 

 

• O.l.v. HEVO 

 

• Werkgroepen PO, VO, Kwaliteit en Financien 

 

• 3 fasen 

 

• Vrijwel afgerond 

 

 

 

HEVO-traject 



• Eindadvies: geen doordecentralisatie, maar: 

 

• Beleidsrijk Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor 15 jaar 

 

• Vaststellingsovereenkomst 

 

• Planmatige vernieuwing alle schoolgebouwen in 40 jaar 

 

• Nulmeting 

 

• Gezamenlijk kwaliteitsniveau 

 

• Gezamenlijk onderhoudsniveau 

 

 

 

HEVO - Organisatie / Inhoudelijk 



 

• Normvergoeding VNG 

 

• Extra benodigd om te voldoen aan het Bouwbesluit 

 

• Extra benodigd om te voldoen aan de Marsch-eisen verzekeraars 

 

• Extra benodigd om te voldoen aan BENG (vanaf 2020 verplicht) 

 

• Extra benodigd om te voldoen aan advies werkgroep Kwaliteit 

HEVO - Financieel 



 

Onderwijshuisvestings gerelateerde uitgaven 

 

• Oude manier van begroten t/m 2022 

• Nieuwe manier van begroten vanaf 2023 

 

• Basis is laatste jaar meerjarenraming 2019-2022 

 

• Kapitaallasten gebouwen   € 4.102.676,00 

• Rente grond   €    323.688,78 

• Overige kosten  € 1.047.775,00 

 

• Totaal   € 5.474.140,00 =   € 5.475.000 

 

Taskforce / Basis scenario 



 

Onderwijshuisvestings gerelateerde uitgaven 

 

• Naast de jaarlijkse indexering 

 

• Vanaf 2023: + 1% 

 

• Hergebruik vrijvallende kapitaalslasten 

 

• Beide reserveren (fonds of anders) 

 

• Voldoende voor jaarlijks stijgende kapitaalslasten 

 

Taskforce / Basis scenario 



 

Onderwijshuisvestings gerelateerde uitgaven 

 

• Bedragen indicatief 

 

• Bevroren lasten 2022:  € 5.475.000 

 

• Extra in 2023 (+ 1%) €       55.000 2028  € 337.000 

• 2024   €     110.000 2029 € 395.000 

• 2025   €     166.000 2030 € 454.000 

• 2026   €     222.000 2031 €  513.000 

• 2027   €     229.000 2032  € 573.000 

 

 

 

 

 

Taskforce / Basis scenario 



 

Onderwijshuisvestings gerelateerde uitgaven 

 

• Bedragen indicatief 

 

• Jaarlijkse ophoging 1% 

 

• Naast reguliere indexering 

 

• Bijdrage scholen € 150 p/m2  

 

• Rekenrente 3% 

 

• Exclusief Inclusie 

 

• Exclusief Duurzaamheid 

Taskforce / Basis scenario 



 

Onderwijshuisvestings gerelateerde uitgaven 

 

• Ramingen op basis van leerlingprognose  

 

• Aantal leerlingen neemt af 

 

• 11.000 m2 BVO minder 

 

• Resteert: 70.000 m2 nieuwbouw  

 

• Benodigde investeringen in 40 jaar: ong. 150 miljoen euro 

 

• Aandeel schoolbesturen: ong. 10 miljoen euro (6,5 – 7%) 

 

 

Taskforce / Basis scenario 



 

• + 1% Basis scenario incl. genoemde uitgangspunten 

 

• + 1% Inclusie  

 

• + 1% Duurzaamheid 

 

• + gebruikelijke indexering 

 

 

 

 

 

Taskforce / Plus scenario 



 

• Gezamenlijk product 

 

• College steunt t/m fase 2 

 

• College positief over eindresultaat (fase 3) 

 

• Besluitvorming door nieuw college en nieuwe raad 

 

• Hopen op voldoende middelen voor gezamenlijke ambities 

 

• Bij onvoldoende middelen: op nieuw om de tafel 

 

 

Procedure na vandaag 



 

• Interne besluitvorming gemeente en schoolbesturen 

 

• Juni 2018: indicatie schoolbesturen 

 

• Oktober/november 2018: vaststelling begroting 2019-2022 

 

• November/december 2018: Vaststellingsovereenkomst 

 

• Meerjarige afspraken voor planmatige aanpak op basis van het IHP 

 

 

HEVO-traject 



 

 

 

• Dank voor uw aandacht! 

 

 

• Vragen? 

Taskforce Onderwijshuisvesting 
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Medische zorg in Woerden 

Huidige situatie  
 - gefuseerd ziekenhuis met als gevolg verplaatsen van opname, geboortekliniek, 
SEH 

 - huisartsenpost verplaatst naar Antonius Leidsche Rijn 

  

Uitdagingen gemeente  
 - verontruste inwoners / actiecomité over ziekenhuis, SEH en HAP 
 - gemeente heeft geen formele positie  

 

Actuele ontwikkelingen   
 -  plan voor nieuwe huisartsenpraktijk met uitgebreide openingstijden, uitvoering nog 
niet  rond 

  

Overige aandachtspunten  
 - samenwerking medische en sociaal domein komt (maar) langzaam op gang; goed  

                     voorbeeld is Welzijn op Recept 



• Huidige situatie  

 - ouderen worden ouder en wonen langer thuis 

 - veelkleurig veld van aanbieders, formeel & informeel aanbod, activiteiten, communicatie 

 - gescheiden verantwoordelijkheden en financiering (WMO, WLZ, ZV) 

 

• Uitdagingen gemeente 

 - verbinden en ontschotten, draagvlak en meerwaarde creëren voor eigen acties en die 
    van maatschappelijk partners, passender lokaal en integraal aanbod 

 

• Actuele ontwikkelingen 
 - gestart met ophalen input voor integraal ouderenbeleid, er zit energie 

 - projectleiding Raedelijn, ook voor pilot valpreventie (gaat/is van start) 

 

• Overige aandachtspunten 

 - kosten versterken voorveld & preventie grotendeels voor rekening gemeente; (nog) 
    geen budget voor projectkosten 

 

Ouderen 



• Huidige situatie 
- Pilot Zorgpension in voormalig Hofpoort afgerond, structurele voorziening > 20 kamers 

 

• Uitdagingen gemeente 
- Behoefte neemt toe,  aanpassing van producten(beschrijving) nodig 

- Dekkend aanbod van formele en informele respijtzorg (en tussenvormen) 

- Ontbrekend aanbod: voor inwoners met dementie  

- Financering vanuit verschillende wetten, binnen verschillende kokers 

 

• Actuele ontwikkelingen 
 - Inventarisatie gestart  afstemming en samenwerking verbeteren 

 - regelgeving eigen bijdrage wordt gewijzigd  

• Overige aandachtspunten 

 - kosten versterken voorveld grotendeels voor rekening gemeente 

Respijtzorg 


