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Managementsamenvatting 
 
Aanleiding en opdracht 
De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 
schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 
Allereerst zijn er aanzienlijke wijzigingen in de financiering van het sociaal domein. Waar 
vóór 2015 het rijksbudget leidend kon zijn voor de door gemeenten aan GRD/SDD 
gedelegeerde taken, zijn de middelen voor nieuwe, gedecentraliseerde taken steeds minder 
toebedeeld aan onderdelen. Het logisch gevolg daarvan is dat de (financiële) sturing tussen 
gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 
Daarnaast is door de decentralisaties en door een stijgende vraag in het sociaal domein de 
omvang van het sociaal domein gegroeid tot meer dan 50% van de gemeentelijke begroting. 
Dat maakt de behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, 
integrale afwegingen nog groter dan die al was. 
Tenslotte is er een regionale visie vastgesteld waarin de inwonersvraag centraal staat, of dat 
nu vanuit lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om 
innovatie en een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is 
aan de financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Bij een nieuwe regionale 
visie hoort dan ook een nieuw financieel kader. 
 
In reactie op een amendement van 1 oktober 2019 in de Drechtraad heeft het 
Drechtstedenbestuur een procesvoorstel uitgewerkt. Onderdeel daarvan is een spoor om te 
komen “tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt geboden 
over de regionale financiële situatie en het meerjarenperspectief binnen het sociale domein 
en over de werking en ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds”. 
 
Proces 
In de bestuursopdracht is beschreven dat “een zorgvuldig proces noodzakelijk is om met 
elkaar een goede balans te vinden (…). Het gaat ook om de verhouding tussen het lokale en 
regionale sociaal domein, de wens om eigen keuzes te kunnen maken en de impact daarvan 
op de financiële solidariteit. Daarbij kunnen voor de korte termijn oplossingen worden 
voorgelegd en zijn er zaken die om een structureler onderzoek vragen.” 
Om die reden is vanaf eind 2019 maandelijks constructief en intensief overleg gevoerd met 
alle wethouders financiën en vanaf maart 2020 met alle wethouders sociaal en financiën, 
waarbij informatie uit interviews en tussenresultaten steeds ter toetsing zijn voorgelegd. Ook 
het RCO en het netwerk MT Sociaal zijn diverse malen betrokken bij de totstandkoming van 
dit resultaat, dat voortborduurt op de uitkomsten van Taskforce 1. De inzet van alle 
betrokkenen maakt dat dit gezamenlijk eindrapport er – ondanks de corona-crisis – nu 
conform het eerder aan de Drechtraad aangeboden procesvoorstel ligt. 
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Het nieuwe financieel kader, de werkwijze met jaarlijkse ‘inhoudelijke uitgangspunten’ en de 
introductie van een financiële monitor zijn de “korte termijn resultaten”. De aanpassing van 
de kostenverdeelsleutels vraagt om “een structureler onderzoek”. 
 
Context 
Het financieel kader sociaal domein is tot stand gekomen in een complexe bestuurlijke 
context waarin o.a. college-conferenties worden gehouden over toekomstbestendige 
samenwerking. Het financieel kader is na afstemming met het portefeuillehoudersoverleg 
opgesteld op basis van de bestaande situatie (medio 2020). Wijzigingen in de politiek-
bestuurlijke vormgeving, de governance en/of de dienstverlening kunnen leiden tot 
aanpassingen in het nu voorgestelde kader en de bijbehorende instrumenten. 
 
Resultaten 
Het nieuwe financieel kader leidt tot drie belangrijke veranderingen voor gemeenten: 

1. een jaarlijkse uitgangspuntennotitie GRD/SDD 
2. een financiële monitor sociaal domein Drechtsteden en 
3. een set van nieuwe uitgangspunten voor de begroting. 

 
Het hoofddoel daarvan is om gemeenten meer invloed en grip te geven aan de voorkant van 
het proces. 
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1. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 
Om de verbinding tussen het lokale en regionale niveau in het sociale domein te versterken, 
gaan gemeenten en GRD/SDD gezamenlijk jaarlijks een uitgangspuntennotitie opstellen 
voor de eerstvolgende (meerjarige) planperiode. Dit gebeurt direct aansluitend op het 
gemeentelijke begrotingsproces: in de periode november t/m januari. 
In deze uitgangspuntennotitie worden de volgende onderdelen beschreven: 
- het verwachte gebruik per gemeente van gezamenlijke diensten en de geplande afname 

van regionale  standaarddiensten, 
- de behoefte aan lokale maatwerkdiensten, direct gerelateerd aan het lokale sociaal 

beleid en 
- de in te zetten capaciteit op innovatie, primair gedreven vanuit de regionale visie 

“Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan”. 
 
Na vaststelling van deze uitgangspuntennotitie in het DSB stelt GRD/SDD de begroting op 
vanuit het principe “realistisch ramen”. Als de begroting niet aansluit op de vanuit gemeenten 
beschikbare middelen, kan worden bijgestuurd op basis van de door gemeenten met 
GRD/SDD zelf beschreven opgaven en volumes in de uitgangspuntennotitie. Dat geldt ook 
als op een later moment bijstelling noodzakelijk blijkt. Gemeenten krijgen daarmee meer 
mogelijkheden tot integrale afweging op de gemeentelijke begroting. 
 
In onderstaande figuur  is de uitgangspuntennotitie weergegeven in relatie tot de reguliere 
planning- en control-cyclus van GRD/SDD en gemeenten.  
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2. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 
Gemeenten krijgen in de financiële monitor inzicht in de totale kosten van het Sociaal 
domein, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau. Daarin is in één overzicht te zien 
hoe de inkomsten zich verhouden tot de uitgaven in de gemeenten en bij alle relevante 
gemeenschappelijke regelingen: GRD/SDD, DG&J en Drechtwerk. Ook de inkomsten en 
uitgaven van Beschermd wonen (via centrumgemeente Dordrecht) worden weergegeven. 
 
Na het opstellen van de begroting 
hebben individuele gemeenten met de 
monitor een instrument in handen om 
lokaal de integrale afweging te kunnen 
maken. 
 
Omdat de monitor voor alle individuele 
gemeenten beschikbaar is, komt er ook 
relevant vergelijkingsmateriaal 
beschikbaar om van elkaar te leren, het 
zogenaamde “benchlearning”. 
 
Voor inzicht in en sturing op het totale 
sociale domein is het ook relevant te 
weten aan welke onderdelen de 
meeste middelen worden uitgegeven. 
Dat is in een apart overzicht 
weergegeven. De nadere uitwerking 
hiervan is opgenomen in het 
hoofdrapport en in bijlage 1. 
 
Tenslotte kan met behulp van de 
financiële monitor sociaal domein het 
overzicht worden gehouden, ook als 
budgetten door innovatie en 
transformatie “ontschot” worden, zelfs 
over organisatiegrenzen heen. 
 
 
  

Voorbeeld 
 
In onderstaand voorbeeld is een deel van 
de monitor weergegeven voor de 
realisatie 2018, waarbij de inkomsten per 
domein (rij, horizontaal) op 100% zijn 
gesteld. 
 

 
 
Direct afleesbaar is dat op regionaal 
niveau in 2018 de inkomsten en uitgaven 
van gemeenten op het gebied van 
Inkomensregelingen vrijwel in evenwicht 
waren (94% + 6%) , terwijl er op 
Participatie 24% meer wordt uitgegeven 
dan ontvangen (bijna € 11 mln), door 
kosten bij GRD/SDD en door de 
financiering van het exploitatietekort bij 
Drechtwerk. 
 

via SDD / DG&J / 
Drechtwerk

lokaal

via centrum-
gemeente 

(Beschermd 
wonen)

Inkomsten minus uitgaven

Inkomensregelingen 94% 6% - -197.258€            

47%

78%
Participatie 0% - -10.923.479€      
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3. Grip krijgen: financieel kader 
Het nieuwe financieel kader voorziet in een aantal belangrijke uitgangspunten: 
- Scope: 

het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. Dat geldt voor deze uitgangspunten, 
maar ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie. Wel verdient het aanbeveling om met 
DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 
grip op het sociaal domein te verhogen. 
De financiële monitor bestrijkt wel het gehele sociale domein. 

- Transparantie 
De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 
opgesteld. Kosten worden zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidsopgaven en 
volumes per dienst, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn geïnventariseerd bij 
gemeenten. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 
vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 
meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 

- Efficiency en effectiviteit 
In de begrotingscyclus komt de 
focus volledig op effectiviteit te 
liggen. Dat betekent dat het 
gesprek over de omvang van de 
begroting gevoerd wordt op 
basis van (keuzes in) het beleid. 
Het gesprek over de efficiency 
van de organisatie vindt op andere momenten plaats, bijv. aan de hand van een 
benchmark. 

- Innovatie 
Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 
toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. De kosten voor 
generieke innovatie worden over alle gemeenten verdeeld. Deze kosten zijn onderdeel 
van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves gevormd. 
Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 
ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later 
ook van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die 
minimaal gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben 
bijgedragen. 

- Financiële begrenzing 
Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 
beleidsopgaven. Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de 
confrontatie van uitgaven en inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de 
financiële monitor. 
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Kostenverdeling 
De verdeling van de kosten van GRD/SDD is sterk gedifferentieerd. Historisch is dit goed 
verklaarbaar, maar de huidige verdeling is daardoor niet consistent en onvoldoende 
transparant. 
Een nieuwe set aan verdeelsleutels moet gebaseerd worden op verdeelprincipes: In theorie 
zijn er vier mogelijkheden: 

o Solidariteit:  iedereen draagt in even sterke mate bij 
o Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 
o Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 
o Nut:  de gebruiker betaalt 

Voor gezamenlijke, regionale diensten ligt het voor de hand om solidariteit of nut als 
basisprincipe te kiezen, maatwerkdienstverlening wordt uitsluitend geleverd op basis van het 
principe nut. Aanpassing van de kostenverdeelsleutels vraagt om structureler onderzoek, 
waarbij niet GRD/SDD, maar primair de deelnemende gemeenten in positie zijn. 
Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 
bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 
 
 
Implementatie & vervolg 
De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft in een afzienbare periode tot een breed 
gedragen resultaat geleid. Gezien het belang van gemeenten om inzicht en grip te krijgen op 
het sociaal domein, worden ook in de implementatiefase de bestuurlijk portefeuillehouders 
nauw betrokken. In het rapport wordt daarvoor een concreet voorstel gedaan.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 
schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 
Allereerst heeft de omvang van de begroting van de GRD/SDD de afgelopen jaren 
regelmatig ter discussie gestaan. Vóór 2015 was het rijksbudget leidend voor de door 
gemeenten aan GRD/SDD gedelegeerde taken en daarmee was er ook een duidelijk 
financieel kader. Vanaf 2015 werden er door de decentralisaties meer taken belegd bij 
GRD/SDD. De van het rijk overkomende budgetten waren in eerste instantie sterk 
gealloceerd per taak via de zogenaamd Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD). Deze 
taken worden sinds begin 2018 geleidelijk overgeheveld naar de Algemene Uitkering in het 
gemeentefond. Dat heeft tot gevolg dat ze steeds minder goed aanwijsbaar zijn èn dat de 
omvang mede afhankelijk is geworden van de uitgaven van het Rijk.1 Het logisch gevolg is 
dat de (financiële) sturing tussen gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 
De tweede oorzaak is gelegen in de sterke groei van het sociaal domein. Door de 
decentralisaties en door de sterk stijgende volumes en kosten beslaat de omvang van het 
sociaal domein inmiddels meer dan 50% van de omvang van de gemeentelijke begroting. De 
behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, integrale 
afwegingen is daardoor vergoot. Daarbij ontbreekt lokaal vaak het totaalinzicht in de kosten 
van het sociaal domein, die in de Drechtsteden voor ca. 80% bij verbonden partijen liggen. 
Ook de mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden zijn vaak onvoldoende duidelijk. 
Tenslotte is er in 2019 in de Drechtraad een regionale visie vastgesteld: “Iedereen een 
zelfstandig & volwaardig bestaan”. Hierin staat de inwonersvraag centraal, of dat nu vanuit 
lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om innovatie en 
een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is aan de 
financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Het huidige financieel kader biedt 
daarvoor onvoldoende handvatten en daarom is ook voor de implementatie van deze nieuwe 
regionale visie een nieuw financieel kader nodig. 
 
Waar gemeenten om meer inzicht, sturing, maatwerk en integraliteit op het sociaal domein 
vragen, is er tegelijk behoefte dat de GRD/SDD als regionale dienstverlener haar 
vooraanstaande positie kan behouden en dat de kwaliteit van haar dienstverlening voor de 
inwoners van alle Drechtsteden behouden blijft. 
 
Het nu voorliggende voorstel is het direct resultaat van een in oktober 2019 door het 
Drechtbestuur opgesteld procesvoorstel aan de Drechtraad. 
 

 
1 De omvang van het gemeentefonds is direct gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven door 
middel van de zogenaamde “trap-op-trap-af” systematiek. 
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1.2 Opdracht 
De Drechtraad heeft in oktober 2019 een amendement aangenomen voor een taakstelling 
op de GRD-begroting. Dat amendement heeft geresulteerd in een bestuursopdracht en een 
procesvoorstel met 2 sporen: spoor 1 betreft de invulling van een financiële taakstelling en 
spoor 2 betreft een analyse op de financiële situatie en het meerjarenperspectief. 
 
De opdracht voor spoor 2 is als volgt omschreven: 

“Komen tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt 
geboden over de gemeentelijke en regionale financiële situatie en het 
meerjarenperspectief binnen het sociale domein, en over de werking en ontwikkeling 
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.” 

 

1.3 Scope 
De ontwikkelingen die in §1.1 zijn beschreven, leiden tot verschillende initiatieven in de 
Drechtsteden, die vaak nauw samenhangen met het financieel kader. Belangrijke 
voorbeelden daarvan zijn: 

- Het traject “toekomstbestendige samenwerking”, waarvoor diverse 
collegeconferenties worden georganiseerd en dat heeft geleid tot een opdracht om 
uit te werken hoe GRD/SDD meer maatwerk aan gemeenten zou kunnen leveren en 

- Het project ‘”realistische ramen / begroten / ombuigen”,  
 
Het nu voorliggende financieel kader is na afstemming in het portefeuillehoudersoverleg 
Middelen geschreven op de bestaande situatie en zal afhankelijk van de uitkomsten van 
deze trajecten geactualiseerd moeten worden. Waar relevant is in de volgende hoofdstukken 
wel de relatie met deze trajecten benoemd. 
 

1.4 Aanpak 
Gegeven de opdrachtformulering “van en voor gemeenten” is bij de totstandkoming van dit 
kader continu aansluiting gezocht met gemeenten: 

- Alle wethouders financiën/middelen en alle wethouders sociaal zijn geïnterviewd. De 
hoofdlijnen uit deze gesprekken zijn vastgelegd in “rode draden” en getoetst op 
juistheid in respectievelijk het PFO Middelen en PFO Sociaal. 

- Deelresultaten zijn in eerste instantie voorgelegd aan het RCO, later aangevuld met 
een vertegenwoordiging van het NMT Sociaal. Een concept instrument (monitor) is 
via het RCO gevalideerd bij drie gemeenten en op basis van ervaringen aangepast. 

- Ideeën voor en concepten van het financieel kader zijn vanaf april 2020 maandelijks 
voorgelegd aan het PFO Integraal, aangepast op basis van commentaar en 
teruggelegd voor akkoord. 
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Daarnaast is veel informatie betrokken bij met name GRD/SDD en daarnaast bij DG&J, 
bureau Drechtsteden, Drechtwerk, de gemeente Dordrecht (inzake Beschermd Wonen) en 
externe bronnen, waaronder het CBS. 
 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de geïnventariseerde eisen en wensen voor een 
nieuwe financieel kader. In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden vervolgens de uitkomsten in 
onderlinge samenhang beschreven: een financieel kader, een jaarlijks proces voor de 
afstemming met gemeenten en een monitor om inkomsten en uitgaven aan elkaar te 
relateren. 
Omdat in de bestuursopdracht wordt gewezen op de impact op de financiële solidariteit en 
ook in de interviews regelmatig het onderwerp kostenverdeling ter sprake kwam, wordt in 
hoofdstuk 6 ingegaan op kostenverdeelprincipes, -criteria en -sleutels. 
In hoofdstuk 7 tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van het 
financieel kader, de uitgangspuntennotitie en de financiële monitor. Daarnaast wordt 
ingegaan op de gevraagde herijking/herziening van de kostenverdeelsleutels. 
 
In de bijlagen is relevante achtergrondinformatie opgenomen. 
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2. Inventarisatie eisen & wensen 
Bij alle wethouders financiën en sociaal is door middel van interviews geïnventariseerd 
welke elementen in het financieel kader een plaats zouden moeten krijgen en met welke 
onderwerpen rekening gehouden moet worden. De hoofdlijnen zijn vastgelegd in “rode 
draden”. De belangrijkste daarvan die een directe relatie hebben met het financieel kader, 
zijn hieronder kort samengevat. 
 
 

a. Geld volgt beleid 
De begroting van GRD/SDD moet niet op basis van beschikbare middelen worden 
opgebouwd, maar op basis van beleid. Als vervolgens blijkt dat de begroting de beschikbare 
middelen overschrijdt, moeten er beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden om 
benodigde en beschikbare middelen op elkaar af te stemmen. 
 

b. Transparantie en vereenvoudiging 
De begroting, de resultaten van dienstverlening en de relatie tussen die twee moeten zo 
transparant mogelijk zijn. Waar mogelijk zou de begroting (en de opbouw van de portfolio) 
vereenvoudigd moeten worden. 
 

c. Lokaal - regionaal 
De scheidslijn lokaal - regionaal is niet meer scherp te maken en daarom is nauwe 
samenwerking en intensieve afstemming over de dienstverlening en de (verdeling van) 
middelen noodzakelijk. 
 

d. Integraliteit sociaal domein 
Dienstverlening en de bijbehorende kosten gaan over organisatiegrenzen heen en dat zal 
door innovatie en transformatie nog sterker worden. Het financieel kader moet rekening 
houden met die integraliteit. 
 

e. Financiële solidariteit 
Financiële solidariteit is gekoppeld aan inhoudelijke solidariteit en daardoor relevant voor 
gemeenschappelijke dienstverlening. Als verschillen in lokale aanpak (preventie) resulteren 
in verschillend gebruik van GRD/SDD-diensten moeten gemeenten daarvoor beloond of 
gecompenseerd worden. 
 

f. Governance 
Eigenaren / gemeenteraden moeten weer in positie komen, vanuit lokaal beleid keuzes 
kunnen maken en zich herkennen in geleverde diensten. 
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g. Afwegingskader 
Bestuurlijke keuzes moeten niet (alleen) financieel gemaakt worden, maar ook gebaseerd 
zijn op de beleidsinhoudelijke redenen waarom gemeenten in de GRD/SDD samenwerken: 
betere kwaliteit, meer innovatiekracht en lagere kosten. 
 

h. Kwaliteit dienstverlening 
De kwaliteit van de dienstverlening moet bij een andere financiële sturing behouden blijven. 
 

i. Differentiatie in dienstverlening 
Het financieel kader moet de voorwaarden scheppen voor meer lokale keuzevrijheid bij het 
al dan niet afnemen van diensten en bij lokaal maatwerk. 
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3. Grip krijgen: financieel kader 
Het financieel kader is een set van uitgangspunten voor de financiële sturing die met name 
van belang is bij het opstellen van de begroting. Dat kader kan niet zo “hard” zijn als in het 
verleden, omdat de uitkeringen uit het gemeentefonds steeds minder gealloceerd worden èn 
omdat er bewust voor gekozen is om niet langer te begroten op basis van beschikbare 
middelen, maar op basis van reële kosten.2 
Om financiële sturing op de GRD/SDD mogelijk te maken èn invulling te geven aan de eisen 
en wensen die bij gemeenten leven, moet het financieel kader daarom in samenhang 
worden bezien met twee nieuwe instrumenten: een jaarlijkse uitgangspuntennotitie en een 
financiële monitor sociaal domein. In onderstaande figuur zijn de instrumenten in hun relatie 
tot de jaarlijkse planning- & controlcyclus weergegeven: 

- het financieel kader beperkt zich tot een aantal uitgangspunten, nader beschreven in 
dit hoofdstuk; 

- de uitgangspuntennotitie is een jaarlijks op te stellen document dat cruciaal is om de 
verbinding met de gemeenten te versterken (zie hoofdstuk 4) 

- de financiële monitor maakt inzichtelijk hoe inkomsten en uitgaven in het totale 
sociale domein zich tot elkaar verhouden (zie hoofdstuk 5). 

 
 

 
 
 

3.1 Scope 
De scope van het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. 
Dat geldt ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie, al verdient het wel aanbeveling om 
met DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 
grip op het sociaal domein te verhogen. 
De financiële monitor kan alleen zinvol worden gebruikt als die het gehele sociale domein 
bestrijkt. 
 

 
2 Dit wordt verder uitgewerkt in het traject “realistisch ramen / begroten / ombuigen” 
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3.2 Transparantie 
De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 
opgesteld. Kosten worden daarbij zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidskeuzes 
en volumes per dienst en per gemeente, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn 
geïnventariseerd. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 
vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 
meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 
 

3.3 Efficiency en effectiviteit 
In de begrotingscyclus ligt de focus op effectiviteit. Dat betekent dat het gesprek over de 
omvang van de begroting gevoerd wordt op basis van (keuzes in) het beleid. 

 

 
 

Het gesprek over de efficiency van de organisatie is ook belangrijk, maar vindt op andere 
momenten plaats. Dit gesprek wordt minimaal 1 keer in de 3 jaar gevoerd op basis van 
informatie van een onafhankelijke organisatie3. 
 

3.4 Innovatie 
Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 
toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. 
 
Uitgangspunt is dat alle gemeenten bijdragen aan de kosten voor (generieke) innovatie die 
vanuit de dienst wordt opgestart.4 De kosten voor deze generieke innovatie zijn onderdeel 
van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves opgebouwd. De 
kosten van meerjarige (innovatie) projecten worden gemiddeld over de projectduur en apart 
gehouden totdat het project is afgerond, zodat gemeenten ‘rust in de begroting’ houden. 
De kosten voor innovatie worden opgenomen op basis van concrete voorstellen met een 
goede onderbouwing in de jaarlijkse uitgangspuntennotitie (zie hoofdstuk 4). 

 
3 Dit kan bijv. Divosa zijn of een onafhankelijke benchmark-instituut. 

4 Dit voorkomt ook dat ‘faalkosten’ niet verdeeld worden. 
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Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 
ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later ook 
van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die minimaal 
gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben bijgedragen. 
 
Andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid kunnen participeren in innovaties. 
 

3.5 Financiële begrenzing 
Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 
beleidsopgaven (zie hoofdstuk 4). 
Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de confrontatie van uitgaven met 
inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de financiële monitor (zie hoofdstuk 5). 
 

3.6 Indeling dienstenportfolio 
Er worden drie typen diensten onderscheiden: 

- gezamenlijke diensten die door alle gemeenten in dezelfde vorm/mate worden 
afgenomen 

- gezamenlijke diensten waar gemeenten keuzevrijheid hebben in de mate waarin ze 
het afnemen  

- maatwerk diensten die door één of meerdere gemeenten worden afgenomen 
De kosten van gezamenlijke diensten diensten worden verdeeld op basis van 
kostenverdeelsleutels of op basis van voor- en nacalculatie. 
Over de kosten van maatwerkdiensten worden specifieke afspraken vastgelegd met de 
gemeenten in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij worden expliciete 
afspraken gemaakt over de kosten bij de beëindiging van de afname van deze dienst 
(desintegratiekosten).5 
 
  

 
5 Bovenstaande beschrijving zal worden geactualiseerd na besluitvorming over de uitkomsten van het 
project “Lokaal maatwerk”. 
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4. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 
Gemeenten worden eerder betrokken in het proces om te komen tot een nieuwe 
(meerjarige) begroting. Dit versterkt de beweging om tot een zo realistisch mogelijke, kosten-
gerelateerde begroting te komen. In november wordt informatie verzameld op minimaal de 
volgende onderwerpen: 

- verwachte aantallen (o.a. demografische gegevens) voor de komende jaren van 
maatstaven die de inkomsten of uitgaven sterk beïnvloeden ; 

- behoeften aan maatwerk dienstverlening op basis van lokaal beleid; 
- richtlijnen vanuit gemeenten (vergelijkbaar met de begrotingsrichtlijnen voor de 3 

GR’en van Zuid-Holland Zuid); 
- landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal domein; 
- uitvoeringsplannen van de regionale visie en 
- innovatievoorstellen, zowel algemene innovaties (geïnitieerd vanuit SDD) als 

specifieke innovaties vanuit één of enkele gemeenten (zie ook § 3.4). 
De informatie van gemeenten, GRD/SDD en GRD/OCD wordt samen met andere relevante 
informatie (zoals loon- en prijsindices) en inhoudelijke, beleidsmatige uitgangspunten 
gebundeld in een jaarlijkse uitgangspuntennotitie die in januari wordt opgeleverd en 
achtereenvolgens wordt afgestemd met NMT Sociaal en RCO, PFO en DSB. In de 
uitgangspuntennotitie worden waar mogelijk en relevant keuzemogelijkheden, scenario’s en 
prioriteiten opgenomen Na vaststelling in het DSB is deze (jaarlijkse) uitgangspuntennotitie 
dé basis voor de begroting. 
 
Samengevat betekent dit dat de uitgangspuntennotitie de regionale èn lokale uitgangspunten 
en beleidskeuzes vastlegt. Dit wordt vervolgens in de begroting financieel vertaald, waarna 
bestuurders – mede op basis van de geraamde Rijksuitkeringen – tot besluitvorming kunnen 
komen. De financiële monitor sociaal domein (zie hoofdstuk 5) speelt daarbij een belangrijke 
rol voor de integrale afweging op het sociaal domein en de totale gemeentelijke 
begroting(en). 
Het gewijzigde begrotingsproces is op de volgende pagina schematisch weergegeven: 
Zichtbaar is hoe uitgangspuntennotitie en begroting GRD/SDD zich verhouden tot de 
gemeentelijke planning- en control-cyclus. Daarbij is aangesloten op de opbrengst uit 
Taskforce 1. 
Het verschil met de nu reeds in gebruik zijnde Perspectiefnota is dat de 
uitgangspuntennotitie ook expliciet ingaat op de bestaande dienstverlening en de (volume-) 
ontwikkelingen daarin. 
 
Idealiter wordt een proces met een uitgangspuntennotitie parallel uitgevoerd in de andere 
GR’en, zodat gemeenten meer grip en gelijktijdig inzicht krijgen in het totale sociale domein. 
Zodra de transformatie zich over domeingrenzen heen gaat bewegen en er budgetten 
“ontschot” worden, moet dat zelfs als een voorwaarde worden gezien. 
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5. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 
De financiële monitor is bedoeld om op het niveau van de Drechtsteden en op gemeentelijk 
niveau  inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven in het totale sociale domein. Bij het 
opstellen van de monitor is voor de volgende uitgangspunten gekozen: 

- De monitor heeft als primaire doelgroep bestuurders en bevat daarom vooral 
bestuurlijke relevante informatie. De onderliggende gegevens zijn beschikbaar 
voor financieel adviseurs en controllers. 

- De monitor beperkt zich tot inkomsten en uitgaven die gevolgen hebben voor de 
gemeentelijke begroting. Andere financieringsbronnen (bijv. eigen bijdragen) 
vallen dus buiten de scope. De monitor sluit daarom niet per definitie aan op de 
totale begroting van de betrokken organisaties. 

- De scope van de financiële monitor6 omvat: 
o Sociale Dienst Drechtsteden: alle diensten 
o Dienst Gezondheid & Jeugd: alle diensten met uitzondering van Educatie 
o Drechtwerk: gemeentelijke bijdragen aan exploitatietekort 
o Beschermd Wonen 
o Alle gemeentelijke kosten die op dezelfde taakvelden geboekt en 

verantwoord worden als één of meer van bovenstaande diensten. 
- De overheadkosten van gemeenschappelijke regelingen wordt bij de integrale 

kosten van de betreffende diensten opgenomen. De gemeentelijke overheadkosten 
zijn alleen als PM-post zichtbaar, omdat daar 
geen exacte gegevens van beschikbaar zijn. 

 
 
In de  monitor wordt zichtbaar gemaakt hoe de uitgaven 
zich verhouden tot de uitkeringen die van het rijk 
ontvangen worden. Elke organisatie heeft een eigen 
kleur: 

- Groen:  GRD/SDD 
- Oranje:  DG&J (incl. SoJ) 
- Geel:  Drechtwerk 
- Grijs:  Gemeente(n) 
- Blauw:  Gemeente Dordrecht 

   (Beschermd wonen) 
 
Per rij (horizontaal) zijn de totale inkomsten op 100% 
gesteld. Daardoor is direct duidelijk of voor het 
betreffende domein meer of minder wordt uitgegeven dan 

 
6 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de relevante BBV-taakvelden. 
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wordt ontvangen. 
In de eerste kolom zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen, in de tweede kolom 
de kosten die gemeenten zelf maken of betalen aan andere organisaties en in de derde 
kolom staat de gemeente Dordrecht die als centrumgemeente fungeert voor Beschermd 
wonen. 
 

 
 
Als voorbeeld voor de werking is hierboven de figuur ingevuld op basis van de 
Jaarrekeningen 2018. Daaruit blijkt dat de inkomsten en uitgaven bij de 
Inkomensregelingen (de bovenste rij) in evenwicht zijn (afgerond 94+6=100%, een klein 
tekort van bijna 200 k€), terwijl er op Participatie, mede door financiering van het 
exploitatietekort bij Drechtwerk, een tekort is van bijna € 11 mln. Opvallend is dat het lijkt 
alsof er op Maatschappelijke ontwikkeling een groot exploitatieoverschot is. Uit nader 
onderzoek bij gemeenten blijkt dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat gemeenten 
veel gerelateerde kosten boeken op het nieuwe cluster Samenkracht en burgerparticipatie. 
Voor juiste stuurinformatie is het daarom belangrijk dat binnen de Drechtsteden door alle 
betrokken partijen afspraken worden gemaakt over de wijze van administratie. 
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Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat in 2018 op regionaal niveau in totaal 770 k€ meer werd 
uitgegeven dan ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met gemeentelijke 
overheadkosten. 
 
Naast het regionale beeld zijn er ook beelden per gemeenten opgesteld. Interessant daarbij 
is om verschillen te duiden en als gemeenten van elkaar te leren. 
 
In de bijlage zijn de beelden voor 
2018 en 2019 opgenomen. Als we de 
informatie uit deze beelden 
combineren, kan ook belangrijke 
trendinformatie beschikbaar komen. 
Dat kan helpen bij het monitoren van 
de ambities die in de regionale visie 
zijn verwoord. 
De financiële monitor volgt de 
kostenontwikkeling per programma en 
is daarmee ook een goede aanzet om 
de beoogde transparantie te 
realiseren in de kosten per dienst. 
 
Voor bestuurders is ook een overzicht 
gemaakt waarin direct te zien is waar 
het grootste deel van de kosten in het 
Sociaal domein aan worden 
uitgegeven. In bijgaande figuur zijn de 
kosten weergegeven als percentage 
van de totale inkomsten (dus niet de 
inkomsten per rij / domein). Direct 
zichtbaar is dat de uitgaven en 
inkomsten in 2018 in evenwicht waren 
(100%)7, dat 80% van de kosten via 
verbonden partijen loopt en dat het grootste deel van de inkomsten (31%) aan 
inkomensregelingen via de GRD/SDD wordt uitgegeven. 
 
De monitor wordt continu actueel gehouden. De versie die bij de begroting wordt opgesteld 
is cruciaal voor gemeenten, omdat dan zichtbaar wordt of de ambities en opgaven 
betaalbaar zijn op basis van de beschikbare rijksmiddelen èn omdat die informatie cruciaal is 
bij de integrale afweging op de totale gemeentelijke begroting. 

 
7 Het eerder genoemde regionale tekort van 770k€ is minder dan 1%. 
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Ook na verschijning van circulaires van het gemeentefonds, bij begrotingswijzigingen in één 
van de organisaties en bij verschijning van bestuursrapportages (BURAP) wordt de 
financiële monitor geactualiseerd. 
 
Op basis van de historische beelden en de meerjarenbegrotingen van de diverse 
organisaties wordt ook een meerjarenbeeld opgenomen in de monitor. 
Tenslotte zal nog onderzocht worden of er ook landelijke gemiddelden kunnen worden 
toegevoegd, zodat de cijfers ook vergeleken kunnen worden met die van andere 
organisaties (benchmarking). 
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6. Verdeling van kosten 
De omvang van de gemeentelijke bijdragen is afhankelijk van a) de omvang van de totale 
“gezamenlijke” diensten, b) de verdeling van de daaraan gerelateerde kosten en c) de 
kosten voor lokaal maatwerk. Op het eerste en het laatste punt is in de voorgaande 
hoofdstukken ingegaan, dit hoofdstuk gaat in op de verdeling van de kosten.8 
 
De vigerende verdeling van kosten is vastgelegd in de ‘Verordening financiële bijdragen 
deelnemers openbaar lichaam Drechtsteden”. De uitwerking ervan voor de dienstverlening 
van GRD/SDD is opgenomen in de begroting en weergegeven in onderstaande tabel: 
 

 
Vanuit de theorie zijn er vier verschillende verdeelprincipes te onderscheiden: 
- Solidariteit: iedereen draagt in even sterke mate bij 

Voorbeelden hiervan zijn verdeelsleutels waarin per gemeente of per inwoner een vaste 
bijdrage wordt betaald. 

- Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 
Een voorbeeld hiervan is een verdeelsleutel die gebaseerd is op de inkomsten van de 
deelnemende organisaties. 

- Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 
Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de kosten die gemaakt werden 
voorafgaand aan de overdracht van taken aan een nieuwe organisatie. 

- Nut: de gebruiker betaalt 
Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de geleverde prestatie, 
bijvoorbeeld het aantal bediende klanten. 

De kosten van de GRD/SDD worden verdeeld op basis van een set aan verdeelsleutels die 
op verschillende principes gebaseerd is. De set is in onderstaande figuur weergegeven op 

 
8 Dit punt is niet expliciet in de bestuursopdracht vermeld, maar in de interviews en PFO’s wel 
regelmatig onderwerp van gesprek geweest. 
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de achtergrond, met daarover heen indicatief aangegeven op welke verdeelprincipes deze 
sleutels gebaseerd zijn. 
 

 
 
Deze verdeling is zo gegroeid: oorspronkelijke diensten van GRD/SDD werden verdeeld op 
basis van ‘solidariteit’, terwijl bij de decentralisaties vooral voor ‘nut’ is gekozen. Nadeel 
hiervan is dat de nu resulterende set niet consistent is en niet (meer) aan criteria als 
“eenvoud” en “transparantie” voldoet. Daarnaast is het verdeelprincipe van een aantal 
sleutels recent gewijzigd naar het principe “continuïteit”, omdat de verhouding van de 
inkomsten gefixeerd is op het niveau van 20189. Hierdoor is de diversiteit nog groter 
geworden. 
 
Om het geheel op te schonen ligt het voor de hand om per type dienst een verdeelprincipe 
te kiezen. Gedacht kan worden aan de volgende indeling: 
- gezamenlijke diensten (bijvoorbeeld wettelijk verplichte uitvoeringstaken) die door alle 

gemeenten op vergelijkbare wijze worden afgenomen: solidariteit 
- standaarddiensten die door een deel van de gemeenten worden afgenomen: solidariteit 

of nut 
- maatwerkdiensten: nut10 
Deze indeling dient dan als basis voor het bepalen van een kostenverdeelsleutel per dienst.  
 
Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 
bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 

 
9 Oorzaak hiervan is dat de inkomsten uit het gemeentefonds op enkele onderdelen steeds moeilijker 
te volgen zijn. 

10 In feite is hier geen sprake van kostenverdeling, maar van het in rekening brengen van kosten op 
basis van een dienstverleningsovereenkomst. 
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7. Uitvoeringsagenda 
De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft voor dit eindrapport tot een breed gedragen 
eindresultaat geleid in een afzienbare periode. Het resultaat is echter nog slechts een 
papieren resultaat. Gezien het belang van gemeenten om daadwerkelijk inzicht en grip te 
krijgen op het sociaal domein, is het wenselijk om ook in de implementatiefase de bestuurlijk 
portefeuillehouders nauw te betrekken. In dit hoofdstuk wordt daarom een voorstel gedaan 
voor de aanpak en de eigenaar van de activiteiten. 
 
Financieel kader 
In dit financieel kader staan diverse uitgangspunten en werkwijzen die gevolgen hebben 
voor de (financiële) verordeningen van de GRD/SDD. Bij de actualisering van deze 
verordeningen is het van belang dat deze wijzigingen worden meegenomen door Bureau 
Drechtsteden. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur 
Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 
Ambtelijk opdrachtnemer: Concerncontroller 
Implementatie gereed:  December 2020 

 
 
Uitgangspuntennotitie 
De totstandkoming van een jaarlijkse uitgangspuntennotitie vraagt een belangrijke 
aanpassing in de werkwijze van gemeenten en GRD/SDD. Daarbij is de wijziging in rollen en 
verantwoordelijkheden minstens zo belangrijk als de inhoudelijke informatie die verzameld 
moet worden. Voorkomen moet worden dat de uitgangspuntennotitie als een product van 
(alleen) GRD/SDD gezien gaat worden. Om het gewenste doel te bereiken is het van belang 
dat financiële kennis en beleidsinhoudelijke kennis binnen gemeenten bij elkaar wordt 
gebracht. 
Begonnen zou moeten worden met een format voor de uitgangspuntennotitie, om die 
vervolgens te vullen met informatie op basis van de reeds opgestelde begroting 2021. 
Overwogen kan worden om deze uitgangspuntennotitie in een simulatie te testen: wordt de 
verbinding tussen GRD/SDD  en gemeenten daadwerkelijke gerealiseerd en krijgen de 
gemeenten meer grip? 
Op die manier kan kennis en ervaring worden opgedaan, zodat de daadwerkelijke 
toepassing vanaf november 2020 voor het begrotingsjaar 2022 soepel verloopt. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Sociaal), 
aangevuld met een wethouder Sociaal of  Middelen   
uit één van de andere gemeenten 
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Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 
Ambtelijk opdrachtnemer: in te stellen projectgroep met projectleider 
Implementatie gereed:  December 2020 (eerste deelresultaat). 

 
Om alle doelen en wijziging in de sturing te realiseren zal het traject langer moeten 
doorlopen. 
 
 
Financiële monitor 
De financiële monitor is op dit moment gerealiseerd in Excel en gevuld met informatie 
afkomstig van het CBS, gemeenten, GRD/SDD, DG&J, Drechtwerk, gemeente Dordrecht en 
het ministerie van BZK (gemeentefondscirculaires). 
Gezien de brede scope van de monitor wordt voorgesteld om het beheer bij de GRD/OCD te 
beleggen in een beheersmatig professioneler omgeving, bij voorkeur geïntegreerd in het 
dashboard sociaal domein. 
Om de monitor te kunnen hanteren vanaf de planning & controlcyclus 2022 is het belangrijk 
dat de focus op de feitelijke realisatie komt te liggen en dat er een projectleider wordt 
aangewezen die de juiste en tijdige uitvoering zekerstelt. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 
Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 
Ambtelijk opdrachtnemer: Directeur GRD / OCD 
Projectleider:   nog aan te wijzen 
Implementatie gereed:  Maart 2021 

 
 
Kostenverdeelsleutels 
Om tot een nieuwe toekomst-vaste set van kostenverdeelsleutels voor de totale 
gemeentelijke bijdragen aan de GRD/SDD te komen op basis van verdeelprincipes, is het 
van belang een zorgvuldig proces te doorlopen met rechtstreekse aansturing vanuit het 
bestuur. Een mogelijk aanpak is: 
0. Evalueer de huidige wijze van kostenverdeling 
1. Kies het gewenste verdeelprincipe (per type dienst): solidariteit, draagkracht, historie 

en/of nut 
2. Bepaal de beoordelingscriteria (mede op basis van de evaluatie) 
3. Stel een longlist van verdeelsleutels op 
4. Breng op basis van de beoordelingscriteria de longlist terug tot een shortlist per dienst 
5. Bereken het regionaal herverdeeleffect van deze sleutels 
6. Maak een bestuurlijke keuze 
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7. Mitigeer zo nodig ongewenste effecten: 
a. structureel: dempen 
b. incidenteel: ingroeien 

 
Bij de totstandkoming van een nieuwe set van kostenverdeelsleutels is de ambtelijke 
organisatie geen belanghebbende: het gaat niet om de “omvang van de koek”, maar om de 
verdeling er van. Voorgesteld wordt om te werken met een bestuurlijke 
begeleidingscommissie (met de portefeuillehouder financiën uit de DSB als voorzitter en een 
portefeuillehouder financiën uit één van de gemeenten) en een werkgroep met 
vertegenwoordigers vanuit alle gemeenten en GRD/SDD. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 
Ambtelijk opdrachtgever: - 
Ambtelijk opdrachtnemer: -  
Implementatie gereed:  Medio 2021
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Bijlage 1: Financiële monitor, regionale beelden 2018-2019 
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Bijlage 2: Relevante uitkeringen in het gemeentefonds 
 
Opbouw gemeentefonds 
Het gemeentefonds bestaat uit een aantal verschillende typen uitkeringen, waaronder: 
- Algemene uitkering 

Deze uitkering is gebaseerd op een groot aantal maatstaven. De totale omvang beweegt 
mee met de rijksuitgaven. Extra uitgaven en bezuinigingen van het Rijk hebben direct 
invloed op de omvang van de algemene uitkering. 
De algemene uitkering is verdeeld in clusters en sub-clusters, waarbij het Rijk probeert 
de benodigde middelen van gemeenten met behulp van maatstaven zo goed als 
mogelijk te benaderen. 

- Integratie uitkering 
Dit is een uitkering die op termijn onderdeel wordt van de algemene uitkering, maar door 
het ontbreken van een goede verdeelsystematiek of door grote herverdeeleffecten 
tijdelijk apart wordt gehouden. 

- Decentralisatie uitkering 
Dit zijn uitkeringen die niet verdeeld kunnen worden op basis van de methodiek van de 
algemene uitkering en waarvan niet bekend is (zoals bij de integratie uitkeringen) of en 
wanneer ze overgaan naar de algemene uitkering. Het betreft ook vaak uitkeringen met 
een tijdelijk karakter. 

In onderstaande paragrafen zijn alle voor het sociaal domein relevante uitkeringen kort 
beschreven. 
 
 
Algemene uitkering 
Cluster Inkomen en participatie 
Uitvoeringskosten van inkomensvoorzieningen en de toeleiding naar re-integratie. 
Uitvoeringskosten en verstrekkingen in het kader van minimabeleid. 
 

Subcluster participatie 
Begeleiding van mensen naar werk 

 
Cluster Jeugd 
Maatwerkdienstverlening 18- (begeleiding, jeugd-GGZ, kortdurend verblijf) en geëscaleerde 
zorg 18- (opvang, beschermd wonen, jeugdreclassering).     
 

Subcluster jeugdhulp 
Alle vormen van jeugdhulp, zoals ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf in een 
jeugdinstelling, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming. 
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Cluster Maatschappelijke ondersteuning 
Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg voor volwassenen 
(boven 18 jaar). Daarnaast betreft het taken voor individuele voorzieningen 
(woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen), collectief vervoer en enkele andere 
elementen van de voormalig Wet voorzieningen gehandicapten.     
 

Subcluster Wmo2015 
Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een 
beperking en chronische psychische en psychosociale problemen, opdat zij zo lang 
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 
 
Subcluster Wmo huishoudelijke verzorging 
Onder huishoudelijke hulp vallen activiteiten zoals op- ruimen, schoonmaken en 
ramen zemen.         
 

Cluster Samenkracht en burgerparticipatie 
Algemene voorzieningen gericht op participatie (buurthuizen, preventie, algemeen 
maatschappelijk werk, toezicht op kinderopvang, noodopvang vluchtelingen). 
Loketvoorzieningen gericht op toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning 
(wijkteams).          
          
Cluster Volksgezondheid 
Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking, specifieke risicogroepen, 
jeugd en ouderen. Het gaat onder meer om jeugdgezondheidszorg, openbare 
gezondheidszorg, voorlichting en advies en ambulance- en ziekenvervoer.  
           
 
Integratie uitkeringen 
Beschermd wonen 
Dit betreft het wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht 
en begeleiding. Deze ondersteuning is voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen 
vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Afhankelijk van de behoeften en het 
aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van 
sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging.    
        
Participatie 
Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar (regulier of beschut) werk, 
uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw).      
 
Voogdij/18+ 
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Jeugdigen met een voogdijmaatregel, of van 18 jaar en ouder die nog recht hebben op zorg 
vanuit de Jeugdwet         
         
 
Decentralisatie uitkeringen 
Armoedebestrijding kinderen 
Uitkering voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. 
 
Baankansen 
Uitkering om extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet 
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs 
 
Bonus beschut werken 
Financiële stimulans voor de in eerdere jaren gerealiseerde en gecontinueerde beschut 
werkplekken. 
 
Compensatieregeling Voogdij/18+ 
Compensatieregeling voor gemeenten waar het budget Voogdij en/of 18+ in een eerder jaar 
niet toereikend was. 
 
Geweld hoort nergens thuis 
Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Jeugd 
Hulpverlening en ondersteuning aan overbelaste jongeren, zoals schoolmaatschappelijk 
werk en coaching.         
 
Koplopergemeenten Cliëntondersteuning 
Extra middelen voor gemeenten om activiteiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning te 
versterken. 
 
Maatschappelijke begeleiding 
Begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. 
 
Maatschappelijke opvang 
Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat 
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.    
        
Matchen op werk 
Organiseren van eenduidige en herkenbare dienstverlening in de arbeidsmarktregio's, 
waardoor werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd worden bij hun zoektocht naar personeel. 
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Ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
Het organiseren van samenwerking in de regio ten aanzien van de visie zoals verwoord in 
het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de commissie 
Dannenberg. 
 
Perspectief op werk 
Extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet 
zelfstandig de weg naar werk vinden. 
 
Pilots logeerzorg 
Programma is om te komen tot vormen van logeerzorg waarbij ouderen voor langere tijd 
ergens kunnen verblijven om te wennen aan een intramurale setting en tot verlichting van de 
mantelzorger. 
 
Schulden en armoede 
Impuls tot verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke 
schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. 
 
Transformatiefonds Sociaal domein Jeugd 
Bijdrage voor de jeugdhulpregio om de jeugdhulp te vernieuwen. 
 
Versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid 
Middelen voor versnelling van bestaande en startende lokale aanpakken van het 
Programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. 
 
Vrouwenopvang 
Hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit betreft zowel volwassenen (huiselijk 
geweld) als kinderen (kindermishandeling), maar ook mensenhandel.    
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Overige uitkeringen in het gemeentefonds 
Suppletie-uitkering overheveling IUSD 
Suppletie-uitkering overheveling Jeugdhulp 
Suppletie-uitkering overheveling Wmo 2015 
 
Deze drie suppletie-uitkeringen zijn bedoeld om op basis van het herverdeeleffect bij de 
overgang naar de algemene uitkering stapsgewijs in te groeien. 
 
 
Relevante uitkeringen buiten het gemeentefonds 
BUIG 
Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en 
voor de inzet van loonkostensubsidie. 
 
Vangnet 
Compensatieregeling voor gemeenten met grote tekorten op inkomensregelingen. 
 
Bbz 2004 
Levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (per 1 januari 2020 toegevoegd aan BUIG) 
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Bijlage 3: Relatiematrix van baten, lasten en diensten 
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