Raadsvergadering
Besluit;

Hg6TlrU.QOWaL3LTd.

Voorst9lnummer

5j>JAN7(ffi
<L?

^ ^ > 2 < = > u ^QM V

Stadvan kansen
Agendanr.
Voorstelnr.
Onderwerp

8
RB2011004
Taakmutaties algemene uitkering2011

AandeRaad,
Heerhugowaard, 14december2010
Beknoptvoorstel
Deraadvoorstellen vandeindealgemene uitkering uithetgemeentefonds opgenomen
middelenten behoevevantaakmutaties.
Toelichting
Deinformatie uitdejuni-enseptembercirculaire 2010geeft aanleidingtot hettoekennenvan
budgetten alsgevolgvandezogenaamdetaakmutaties.
Ondertaakmutatieswordenverstaanwijzigingen inhettakenpakket vandegemeente.Dat
kunnentaakuitbreidingen zijn,maarook hetgeheelofgedeeltelijk wegvallenvantaken.Ook
uitnamen uithetgemeentefonds alsgevolgvanveronderstelde efficiëncyvoordelen,ofwegens
beëindiging vantijdelijketakenwordentaakmutatiesgenoemd.
Inonderstaandetabelzijndetaakmutatiesvoor2011opgenomen.Elketaakmutatiewordt
vervolgens korttoegelicht.
Omschrijving

Bedrag

1. Elektronisch kinddossier

+ €17.000

2. Maatschappelijke stages

+€ 38.000

3.WMO psychosociaal
4. Versterking peuterspeelzaalwerk (wetsvoorstel OKE)- Punt HVJN 2010

+ €17.500
+ €100.000

5. Ketensamenwerking W&l

- € 26.000

6. Programmatisch handhaven

-€ 26.500

7. Beheer 14+ netwerk
Per saldo

Voorgesteldwordtomeenbesluittenemenover hettoekennenvandehierboven opgenomen
budgetten omuitvoeringvandeextratakenofuitbreidingvande huidigetakenmogelijktemaken
ondergelijktijdige verhogingvandealgemene uitkering 2011met€114.500.
Dezeverhoging maakt noggeenonderdeel uitvandebegroting 2011. Hettoekennenvande
budgettenvoortaakmutaties isdaarmee budgettairneutraal.
Toelichting op taakmutaties
Elektronischekinddossier
Deraadisinzijnvergaderingvanapril2010geïnformeerd overde Invoering Digitaal Dossier
Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ),denieuwebenamingvoorhetElektronisch Kinddossier
(RB2010-52).
Tenaanzienvandefinanciëledekking daarvan isgeblekendatindejarentotenmet2012
onvoldoende dekking kanwordengevonden uitdedoor hetRijk,viadealgemeneuitkering,
beschikbaartestellenmiddelen.Totenmet2010iserviadealgemeneuitkeringcumulatief
€51.000beschikbaargekomen,welk bedragookstructureel istoegekendvoor hetDDJGZ.

- €5.500
+ €114.500

Indejarentotenmet2012wordtaanvullende dekkinggevonden uitdeBrede Doeluitkering
CentrumvoorJeugdenGezin.
Inlijnmethetraadsbesluit 2010-52wordtnuvoorgesteldvoordejaren2011enverderde
structureletoevoegingaandealgemene uitkeringad€17.000tebestemmenvoor hetDDJGZ.
Maatschappelijke stages
In 2009 is een bedrag ad €53.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een
makelaarsfunctie ten behoeve van stimulering van het algemene vrijwilligerswerk en de
maatschappelijke stage(MaS) inhetbijzonder. In2010isdefunctievan 'makelaar' ontwikkelden
ingevuld. Vervolgens heeft de makelaar in 2010 de MaS als onderdeel ondergebracht bij de
Verenigingswinkel,een netwerk opgezet metdescholen vanvoortgezet onderwijs (werkgroep en
stuurgroep), een digitale vacaturebank voor de MaS ingericht en 200 matches gemaakt tussen
leerlingenenorganisaties.
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen die
instromen. Dit betekent voor Heerhugowaardjaarlijks 800 a900 leerlingen die een MaS moeten
lopen. In november 2010 brengt de gemeente deWelzijnsofferte uitvoor 2011. Op basis hiervan
doet Kern8een projectvoorstel meteen begroting.Het precieze bedrag isopmomentvan stellen
vanditvoorste!nognietbekend.
Voor MaS is 2010 €18.000 beschikbaar gesteld. Het totaalbudget voor MaS bedraagt na
besluitvorming doorderaad€109.000.
Tijdens de begrotingsraad van 11november isde raadvoorgesteld omdezeextra middelenvoor
MaS 2011 niet toe te voegen aan het budget voor MaS, maar het budget taakstellend op
€53.000 te houden. De raad heeft dit voorstel met amendement B van 11 november 2010
verworpen.
Wmo ondersteunendebegeleiding dagenpersoonlijke verzorgingpsychosociaal
De grondslag psychosociale problematiek is geschrapt in de AWBZ. De verwachting is dat als
gevolg daarvan burgers met psychosociale problemen vaker een beroep op door gemeenten
gefinancierde voorzieningen zullen doen. Daaromworden gemeenten financieel gecompenseerd
voor de gevolgen voor cliënten van instellingen voor thuiszorg, welzijnswerk ouderen,
activeringscentra enggz-instellingen.
Versterkingpeuterspeelzaalwerk(wetsvoorstelOKE)
Viadealgemene uitkering isvanaf 2010eenbedragvan€100.000beschikbaar gekomenvoor
deversterking vanhetpeuterspeelzaalwerk. Dezeversterking ishetvervolgophethuidige
onderwijsachterstandenbeleid (OAB)2006-2010. Hetbedrag2010isnietbenut,omdatopdit
moment nogvoldoende rijksbudget OAB beschikbaar is. Echter,vanaf2011wordtdejaarlijkse
rijksuitkering OABverlaagdvan(gemiddeld) €255.000 naar€57.000.DemiddelenvoordeWet
OKEworden hieraanaantoegevoegd.
Omindeperiode2011-2014vervolgte kunnengevenaandeactiviteiten uithetvoorgaande
onderwijsachterstandenbeleid isjaarlijks €213.000(inclusiefvoor-envroegschoolse educatie)
benodigd. Hetisdusduidelijk datmetdebeschikbare middelen(€57.000 plus€100.000)niet
alleactiviteiten kunnenwordenvoortgezet. Daarnaast brengtdenieuwewetook nieuweeisen
voor hetpeuterspeelzaalwerk c.q.voor-envroegschoolse educatie metzichmee(zieook puntH
vandeVoorjaarsnota 2010)1.
Hoeconcreet invullingwordtgegevenaandeWetOKEwordtt.z.t. ineenseparaatvoorstelaan
de raadvoorgelegd.

Voorjaarsnota2010 - Ad. H.Implementatie wetsvoorstelOké
Per 1augustus 2010zal hetwetsvoorstel Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) worden geïmplementeerd. Het
doelvandezewet isdat ertoegankelijke voorschoolse voorzieningen ontstaan dievoldoen aandewettelijke
basiskwaliteitseisen endievoor elk kind, diedat nodig heeft, eenvoorschools educatief programma aanbiedt.Als gevolg van
deze implementatie zaldegemeente dewettelijke taak krijgen om ook alle peuterspeelzalenjaarlijks telaten inspecteren door
deGGD.
Inhetcoalitieakkoord isopgenomen dat als uitgangspunt geldt € 1uit Den Haagis€ 1in Heerhugowaard.Voor zover de met
uitvoering vandezewet samenhangende taken (incl. handhaving) meer kosten dan hiervoor uit Den Haag beschikbaar wordt
gesteldwordt dekkinggevonden binnen de bestaande budgetten voor kinderopvang/GGD.

Ketensamenwerking werkeninkomen
Door de (keten-)samenwerkingop hetterrein van werk en inkomen vindt de dienstverlening aan
werkzoekenden enwerkgevers inde keten niet meervolgtijdelijk plaats, maar geïntegreerd enin
één loket (Locatie Werk en Inkomen). Dit betekent dat efficiencywinst kan worden gerealiseerd
door minder overdrachtsmomenten (tussen CWI, UWVengemeenten). Daarnaast zalals gevolg
van geïntegreerde dienstverlening de overlap in taken tussen UWV, CWI en gemeenten
verminderen. Het gaat hier om besparingen die optreden in de uitvoeringskosten. De
veronderstelde efficiencywinst vertaalt zich in de algemene uitkering als een structurele uitname
van€26.000.
Programmatisch handhaven
In het kader van het SZW-Handhavingsprogramma 2007-2010 zijn middelen toegevoegd aande
algemene uitkering van het gemeentefonds voor hetverankeren en borgenvan hetzogenaamde
Programmatisch handhaven in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk. In 2011 worden
dezemiddelenweeruitgenomen.
Beheer14+netwerk
Gemeenten hebben met het 14+netnummereen eenvoudig herkenbaar nummer als telefonische
ingang voor de burger. In de bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid is
overeengekomen dat de VNG de opdrachtgever is voor het beheer van de centrale
voorzieningen voor dit nummer. Voor de uitvoering van het beheer wordt in 2010 € 1,9 miljoen
voorzien en vanaf 2011 €2,1 miljoen structureel. Dedekking hiervan geschiedt via een uitname
uithetgemeentefonds.
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethouders d.d.14december2010
debepalingen indeGemeentewet eninde FinanciëleVerordening Gemeente Heerhugowaard;
besluit
tot hetbeschikbaar stellenvandeindealgemene uitkering uithetgemeentefonds opgenomen
middelentenbehoevevantaakmutaties ondergelijktijdige structureleverhogingvande
algemene uitkering2011met€114.500.
Heerhugowaard,25januari2011
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