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Vraag 1
Is B&W bekend met de recente 'decentralisatiebrief' van de minister van BZK aan de voorzitter van de
Tweede Kamer?
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/19/kamerbriefZie:
aanpak-decentralisaties-op-terrein-van-ondersteuning-participatie-en-jeugd.html
Antwoord
Ja, wij zijn bekend met deze brief.
Vraag 2
Uit deze brief blijkt dat gemeenten gevraagd zal worden op korte termijn 'congruente
samenwerkingsverbanden' te vormen in het sociale domein. Gaat het hier volgens B&W om andere of
aanvullende samenwerkingsverbanden dan degenen die genoemd zijn in uw brief van 6 juli 2011 aan
onze Raad met als onderwerp 'gemeentelijke samenwerking' ?
Antwoord
In genoemde brief van 6 juli 2011 is de stand van zaken geschetst van de verkenning naar verdere
mogelijkheden voor samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Deze verkenning
heeft ertoe geleid dat Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude met elkaar de
opties bezien om - binnen Zuid-Kennemerland - tot intensievere samenwerking te komen. Ook bij de
implementatie van de decentralisaties is deze regionale schaal ons vertrekpunt.
Dit laat onverlet dat op onderdelen van de decentralisaties - bijvoorbeeld bij inkoop van zeer
specialistische hulp (weinig voorkomend en relatief duur), gedwongen jeugdzorg of van vervoer - een
andere schaalgrootte voor samenwerking gewenst kan blijken te zijn (zie verder het antwoord op
vraag 3).
Vraag 3
Het aangaan van 'congruentie' van deze samenwerkingsverbanden is volgens de minister een
vereiste met het oog op de komende decentralisaties. Kan B&W aangeven of het mogelijk is de
minister voor 31 mei aanstaande de door hem gewenste duidelijkheid te verschaffen over de
"verbanden waarin gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren" (zie pagina 3 punt 2 van de
brief van de minister)?
Antwoord
Ja, we verwachten dat het mogelijk is om binnen de gestelde termijn informatie te verschaffen over de
samenwerkingsverbanden waarbinnen decentralisaties kunnen worden geïmplementeerd.

Op het niveau van Zuid-Kennemerland wordt - na afstemming in het regionale
portefeuillehouderoverleg Jeugd, Wmo, etc. en besluitvorming van de afzonderlijke colleges - vanaf
2012 bij de voorbereidende werkzaamheden voor zowel de decentralisatie Jeugdzorg als de
decentralisatie AWBZ ambtelijk intensief samengewerkt.
Aanvullend hierop vindt op dit moment ambtelijk per onderdeel van de decentralisaties AWBZ en
Jeugdzorg een inhoudelijke verkenning plaats van de huidige doelgroepen/voorzieningen. Deze
verkenningen worden door ambtenaren van de gemeenten in de KAM-regio (Kennemerland,
Amstelland/Meerlanden) gezamenlijk uitgevoerd. Voor de
inhoudelijke verkenning van de
verschillende onderdelen zijn kleine werkgroepen (bestaande uit 2 á 3 personen) samengesteld. Met
deze werkwijze is sprake van een effectieve ambtelijke inzet en wordt voorkomen dat
(zorg)aanbieders door meerdere gemeenten worden benaderd met dezelfde vraag om informatie.
Aan de hand van de resultaten van deze verkenningen kan worden bezien op welke schaal (lokaal,
bovenlokaal, regionaal, bovenregionaal, c.q. met welke gemeenten) en op welke wijze de toegang tot
en het aanbod van voorzieningen concreet kan worden uitgewerkt/geregeld. Inhoud gaat op deze
wijze vóór de structuur.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat met deze werkwijze wordt aangesloten bij het gestelde
in de notitie “Aanpak implementatie decentralisaties” (collegebesluit maart 2013, kenmerk 600163).
Tevens komt dit overeen met hetgeen de Vng heeft aangegeven in haar reactie op de onderhavige
decentralisatiebrief van de minister (Vng, kenmerk BB/U201300258). Het ligt volgens de Vng in de
rede samenwerkingsverbanden te realiseren op basis van een logisch inhoudelijke benadering en niet
op basis van een structuurdiscussie over schaalgrootte.
Voor wat betreft de implementatie van de Participatiewet wordt het volgende opgemerkt. De uitvoering
van de (huidige) Wet werk en bijstand hebben de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en
Haarlemmerliede & Spaarnwoude gezamenlijk neergelegd bij de Intergemeentelijke afdeling sociale
zaken (IASZ). De IASZ bundelt samen met de andere afdelingen sociale zaken in de gemeenten
Zuid- en Midden-Kennemerland - met het UWV - de krachten bij de werkgeversdienstverlening en
arbeidsmarktsamenwerking. Met de invoering van de Participatiewet wordt het benutten van het
potentieel van (boven)regionale werkgevers van nog groter belang. Ook de toekomst van het huidige
samenwerkingsverband sociale werkvoorziening is onderdeel van een gezamenlijk regionaal
besluitvormingstraject.
Vraag 4
Gesteld dat de gewenste duidelijkheid en realisatie op respectievelijk 31 mei en 1 januari gerealiseerd
worden, hoe ziet B&W het traject van besluitvorming door onze Raad dan?
Antwoord
Doel van de bij de beantwoording van vraag 3 geschetste ambtelijke inzet m.b.t. de inhoudelijke
verkenningen op het vlak van decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ is om vóór 31 mei a.s.
duidelijkheid te kunnen bieden (via een bestuurlijke intentieverklaring) over 'wat' met 'wie', inclusief
een tijdspad voor het uitwerken van het 'hoe'. Voor wat betreft het besluitvormingstraject: er wordt
gestreefd naar bestuurlijke afstemming in het regionale portefeuillehouderoverleg Jeugd, Wmo etc. en
- vervolgens - naar besluitvorming op collegeniveau op 21/28 mei a.s..
In mei a.s. zal tevens de raad worden geïnformeerd over de (tussen) stand van zaken van het traject.
Gelet op de tijd die vereist is om de verkenningen ambtelijk uit te voeren én de korte termijn die door
het rijk is geboden, ligt eerder informeren niet in de rede.
Aanvullend merken we op dat in de notitie “Aanpak implementatie decentralisaties” is aangegeven dat
binnen 2 maanden na vaststelling van die notitie een tijdpad wordt neergelegd voor de nadere
invulling van de implementaties. Daarbij zal tevens worden aangegeven wanneer/waarover in 2013
besluitvorming van de Raad dient plaats te vinden, c.q. wanneer/waarover de Raad zal worden
geïnformeerd.

