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Haarlem, 27 september 2011
Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH)
Bijlage: 1.

De voorzitter van Provinciale Staten van NoordHolland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van
provinciale staten mede, dat op 2 september 2011,
door het lid van provinciale staten, de heer
J.H. Leever, de volgende vragen bij gedeputeerde
staten zijn ingekomen.

In de powerpoint dia 13 (in het vervolg pp-dia)
lezen we:
het Sociaal Beleid is geen kerntaak, maar een
Beleidsaccent

Inleiding

	Verder lezen we in de pp-dia 13:
de Wmo is een wettelijke taak.

Voor genoemd agendapunt waren geen stukken
vooraf aangeleverd. Tijdens de behandeling van
dit punt werd de powerpoint presentatie uit
gedeeld.
Voor de Ouderenpartij NH verliep de discussie
over dit punt onbevredigend en dit werd nog
versterkt door de nadere bestudering van de
powerpoint presentatie na afloop van de com
missie.
Bij dit punt was het veel beter geweest als de
powerpoint presentatie vooraf aangeleverd was.
De discussie was dan op een hoger niveau gevoerd.
Bij een nadere bestudering van de powerpoint
presentatie rijzen nogal wat vragen op.
Hieronder gaan we verder op deze zaken in en dat
zal ook resulteren in een aantal schriftelijke
vragen over de Provinciale Sociale Agenda voor de
jaren 2012-2015.

Vragen
In de powerpoint presentatie wordt “De kern
takendiscussie” nog een paar keer genoemd,
terwijl er in feite nooit een echte kerntaken
discussie gevoerd is, laat staan dat de wettelijke
en niet-wettelijke taken van de provincie eens
nauwkeurig zijn beschreven, zo ook is de relatie
tussen een kerntaak en een wettelijke of nietwettelijke taak van de provincie onduidelijk.
Als Ouderenpartij hebben we daar meerder keren
vragen over gesteld, maar we hebben daar nooit
antwoord op gekregen.
Gevolg is wel dat het gebruik van deze woorden in
de presentatie veel onduidelijkheid veroorzaakt.

1

1	Bij welke beleidsterreinen wordt door het
provinciaal Sociaal Beleid een sociaal accent
aangebracht?

	Het is bekend, dat sinds de invoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
op 1 januari 2007 de gemeenten verant
woordelijk zijn voor de maatschappelijke
ondersteuning. Inwoners die zorg nodig
hebben op het gebied van wonen, welzijn en
gezondheid/zorg, kunnen daarvoor terecht bij
hun gemeente. De Wmo is dus een wettelijke
taak van de gemeente.
	Wanneer we even de tijd nemen om m.b.v.
internet een aantal gemeentelijke Wmobeleidsplannen door te nemen, dan valt op
dat we daarin nergens de provincie tegen
komen. Ook bij het model Wmo-beleidsplan
van VNG komen we geen provincie tegen.
	Op de website van N-H lezen we, dat als de
gemeenten willen, dan kunnen provincies
wel ondersteuning bieden, dus het initiatief
ligt bij de gemeente.
2	Is het wel juist, om dan te zeggen dat de
Wmo een wettelijk taak is van de provincie
als deze taak al bijna voor vijf jaar als wette
lijke taak ondergebracht is bij de gemeente?
	In pp-dia 16 lezen dat het Sociaal beleid aan
moet sluiten bij de kerntaken (ruimtelijkeconomisch).
3	a	Wilt u nauwkeurig aangeven welke
kerntaken dat zijn?
b		Wilt u aangeven welke onder genoemde
taken (vr. 3a) ook wettelijke taken zijn van
de provincie?
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economische kerntaken. Het ons niet
duidelijk wat hier bedoeld wordt. Wij denken
dan in de richting van, dat er sociale groot
heden/criteria zijn, die tevens ruimtelijk,
economisch van aard zijn. Wij kunnen niet
directe daar wat concrete voorbeelden bij
bedenken.

c	Heeft de provincie naast de wettelijke
taken bij vr. 3b genoemd nog andere
wettelijke taken en welke zijn dat dan?
4	Ligt het wel voor de hand een geheel nieuw
bouwwerk van Regionale Sociale Agenda’ s op
te trekken om gemeentes te ondersteunen bij
hun Wmo-taak, waar ze al bijna vijf jaar mee
bezig zijn en ligt het niet meer voor de hand
een geheel eigen Wmo-vrij provinciaal
Sociaal Beleid te ontwikkelen?
In de discussie bij dit agendapunt verklaart de
gedeputeerde Sweet, dat de commissie en PS nog
volop de gelegenheid krijgt haar bijdrage te
leveren voor het opstellen van het nieuwe sociale
beleidskader van de provincie (startnotitie,
kadernota enz.). Dat zal plaatsvinden in de
tweede helft van 2011.
Wanneer we echter pp-dia 16 en 17 nauwkeurig
lezen dan blijkt, dat u al in 2010 in overleg met de
gemeentes begonnen bent met de bouw van het
nieuwe Sociaal Beleid. Sterker nog in het najaar
worden de eerste regionale projecten al in uit
voerring gebracht.
5

a	Bent u het met ons dat door deze gang
van zaken PS niet meer de rol van beleids
bepaler voor de Provinciale Sociale
Agenda kan vervullen, omdat het al
vervuld is?
b	Bent u het met ons eens, dat GS door deze
minachting van PS wederom een goed
functioneren van de provinciale overheid
schade heeft toegebracht?
c	Of moeten we concluderen dat GS de
touwtjes rond de realisering van de
Sociale Agenda niet meer in eigen hand
heeft?

	Verder is de Sociale Agenda opgesplitst in
Regionale Sociale Agenda’s
	Bij het lezen van de komst van die regionale
agenda’s denkt de Ouderenpartij NH onwille
keurig terug aan de jaren met de zo bekende
Res’sen (Regionale Economische Structuur
programma’s. Zij zijn bij gebrek aan maat
schappelijk nut allen een zachte dood
gestorven.
7	Lopen de Regionale Sociale Agenda’s ook dit
gevaar?
	Ook de bezuinigingen op vele welzijnsorgani
saties komen we in de presentatie (pp-dia 13
en 15) tegen. Dat de noodzaak van deze
bezuinigingen op een onjuiste financiële
grond (extreem hoog bedrag voor nieuw
beleid) zijn gefundeerd en dat het gebruik van
de uitdrukking een “zachte landing” (pp-dia
15) niets anders is dan een eufemistisch
weergave van een “vertraagde executie” raakt
in de vergetelheid.
	In pp-dia 14 lezen we iets over het nieuwe
budget
	Het oude budget was € 12,5 mln per jaar.
Het nieuwe budget wordt € 6 mln per jaar.
	In welk financieel kader we deze gegevens
moeten plaatsen wordt er niet bijgegeven.
	We voegen daarom hier zelf maar het kader
in (uit Productenraming 2011).

	Verder lezen we in pp-dia 16 dat de Sociale
Agenda moet aansluiten bij de ruimtelijkeProduct

6	Wilt u ons duidelijkheid verschaffen over hoe
wij pp-dia 16 moeten opvatten?

6.4 Welzijn faciliteren en stimuleren
Jaarrekening 2009

Begroot 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Overdrachten

18.532.749

28.231.000

14.192.100

9.081.600

7.571.200

6.641.000

Apparaatskosten

3.720.612

4.753.700

4.769.900

4.752.200

4.899.700

4.948.400

Directe lasten

11.207.095

1.584.500

352.000

221.600

221.600

221.600

Subtotaal lasten

33.460.457

34.569.200

19.314.000

14.055.400

12.692.500

11.811.000

Baten

119.652-

10.456.200-

Resultaat voor
bestemming

33.340.805

24.113.000

19.314.000

14.055.400

12.692.500

11.811.000

Onttrekking
reserves

17.008.651-

17.069.500-

7.987.500-

2.746.600-

1.406.200-

476.000-

Resultaat na
bestemming

16.332.154

7.543.500

11.326.500

11.308.800

11.286.300

11.335.000

Kapitaallasten

Storting reserves

2

500.000
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	Dit kader 6.4 is de som van het kader 6.4.1 en
6.4.2, dus ook de bedragen voor het welzijns
onderdeel ‘wonen’ zitten in dit kader. Voor de
vragen speelt dit echter geen rol.

	De Ouderenpartij NH is van mening, dat met
kleine gerichte subsidies veel vrijwilligers
actief blijven. Dit komt ook de samenleving
in brede zin ten goede.

	Opvallend is de enorme stijging van appa
raatskosten van 2009 naar 2010, ruim 25%.
Gezien het beëindigen van de relatie met
tientallen organisaties in de sociale sector
hadden we hier een daling mogen ver
wachten.

11	Hoe staat u tegenover het voorstel om bij het
werk van de provinciale Sociale Agenda veel
meer gebruik te maken van het aanwezige
sociale kapitaal en veel minder van eigen
mensen?

8

Misschien ten overvloede maar gaarne de vragen
niet alleen beantwoorden met ja of nee, maar
altijd een nadere toelichting erbij.

b	Wat is het bijbehorende aantal fte’s?

Ons antwoord aan provinciale staten luidt
als volgt:

c	Wat is de oorzaak van die enorme stijging
van apparaatskosten van 2009 naar 2010
en waar worden deze extra fte’s voor
ingezet?
	Met de komst van het Lodders-plus model
heeft de provincie zich grotendeels terug
getrokken uit de sociale sector. Toch blijkt uit
het financieel kader dat de provincie met nog
meer personeel (rond 50 fte’s) werkzaam blijft
op dit terrein.
9	Hoe is dat te verklaren en wanneer is daar
expliciet (dus niet van “het stond in de
begroting”) over gesproken en besloten?
	Een belangrijk onderdeel van werkzaam
heden in deze sector is de bouw van het
kenniscentrum ‘Wmo en Wonen’ en het in de
markt zetten van dit kenniscentrum (Begro
ting 2011, pag. 127). In feite is een dergelijk
kenniscentrum gewoon een bedrijf in de
particuliere sociale sector.
10	Is het werken met een dergelijk bedrijf als
provincie wel een overheidstaak en hebben
we hier niet te maken met oneerlijke concur
rentie in relatie met al die andere kennis
aanbieders in de markt?
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken
dat op dit moment het beleid van de provincie
gericht is op behoud van de eigen werkgelegen
heid, zoveel mogelijk zelf doen.
De Ouderenpartij NH vindt dat de provincie veel
meer gebruik moet maken van het sociaal
kapitaal aanwezig in de provincie. Het belang
rijkste onderdeel van dat sociaal kapitaal zijn de
vele duizenden vrijwilligers actief op velerlei
terrein. Het SBO is hier een goed voorbeeld van.
Verder weten we ook dat de animo voor het vrij
willigerswerk onderdruk staat.

3

PS

a	Wat is de toename aan salariskosten als
onderdeel van de apparaatskosten bij deze
stijging?

1	De term Beleidsaccent geeft aan dat de
provincie Noord-Holland naast de door
commissie Lodders aangegeven kerntaken
enige ruimte wil behouden op beleids
terreinen die daarbuiten vallen, het zoge
noemde Lodders plus model. Dat geldt ook
voor het sociaal beleid. In de kadernota 2011 is
dat als volgt verwoord: “Dat wil zeggen dat er
enige ruimte blijft om beleid te voeren op het
sociale terrein, in die gevallen dat de
provincie merkbaar een toegevoegde waarde
kan bieden”.
	Provinciale staten hebben er dus voor gekozen
om Sociaal Beleid als een eigen beleidsaccent
te behouden.
2	De Wmo is een gemeentelijke verantwoorde
lijkheid, zowel qua beleid als qua uitvoering.
Gemeenten leggen horizontaal verantwoorde
lijkheid af aan de eigen Raad. In de Wmo
staat dat de Provincie verantwoordelijk is voor
het steunfunctie-werk t.a.v. de Wmo. De
provinciale verantwoordelijkheid betreft dus
niet de uitvoering maar de ondersteuning
van de ontwikkeling en implementatie van
de Wmo. In paragraaf 3 art. 13 van de Wmo
staat: “Provinciale staten onderscheidenlijk
gedeputeerde staten dragen zorg voor het
voeren van beleid betreffende het steun
functiewerk.”
3

a	Taken die onder het ruimtelijk-econo
misch domein vallen zijn: ruimtelijke
ordening, wonen, milieu, landelijk
gebied, water, verkeer en vervoer en
regionale economie.
b	Op alle genoemde taken in het ruimtelijkeconomisch domein heeft de provincie
Noord-Holland wettelijke (deel)taken.
Daarnaast is Jeugdzorg een wettelijke
taak van de provincie (zie hiervoor verder

2011 | 96
het rapport van de Commissie Lodders, en
de Kadernota 2011)
c		De provincie heeft ook verantwoordelijk
heden op het gebied van de kwaliteit van
het lokaal bestuur. (zie kadernota 2011).
4	De gemeenten zijn inderdaad reeds enkele
jaren bezig met de Wmo. Juist in deze tijd
vinden daar echter majeure ontwikkelingen
plaats. Gemeenten komen tot het inzicht dat
een goede uitvoering van de Wmo een geheel
andere aanpak vergt dan tot heden, mede
naar aanleiding van de nieuwe taken die
(onder meer vanuit de AWBZ) naar de
gemeente toekomen. Dit proces, ook wel
‘kanteling van de Wmo’ genoemd is zeer
complex, vraagt om een andere visie en
benadering, vaak ook om regionale samen
werking. Uit bestuurlijke gesprekken met
gemeenten blijkt dat provinciale ondersteu
ning op regionaal niveau zeer gewenst is. De
provincie neemt geen gemeentelijke taken op
zich.
5

a	Neen. De bestuurlijke overleggen die
plaatsgevonden hebben in 2010 en begin
2011 zijn gehouden na vaststelling door
provinciale staten van de kaderbrief 2011
waarin de Regionale Sociale Agenda’s
reeds als speerpunten van beleid benoemd
zijn. In deze overleggen bleek voor dit
concept bij gemeenten een groot draag
vlak te bestaan. De eerste uitwerking
hiervan is neergelegd in de kadernota
Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 (in
september 2011 vast te stellen door
provinciale staten). Provinciale staten
worden dus wel degelijk in de gelegenheid
gesteld om zelf de kaders te bepalen. In de
behandeling van de Kadernotitie kunnen
de staten zich ook uitlaten over het
instrument Regionale Sociale Agenda’s.
De voorstellen die door GS hierin worden
gedaan volgen uiteraard wel de eerder ook
door provinciale staten ingezette lijn.
	Daarnaast is 2011, gezien de gevolgen van de
bezuinigingen, benoemd als overgangsjaar
met een eenmalige regeling voor regionale
projecten.
b	Neen. Zie antwoord op vraag 5a.
c	Neen, die conclusie delen wij niet. GS
doen u een voorstel voor de kaders van het
Sociaal Beleid, die in lijn liggen van
eerdere besluitvorming daaromtrent. Op
basis van de besluitvorming door uw
staten zullen GS u vervolgens een voorstel
doen voor de definitieve Provinciale
Sociale Agenda 2012 -2015.

4

6	In het kader van het ruimtelijk-economisch
domein houdt de provincie Noord-Holland
zich o.m. bezig met het behoud van de vitali
teit van het platteland, met de kwaliteit van
wonen en de woonomgeving. Daarin spelen
naast ruimtelijk-economische ook sociale
aspecten een rol. Het ligt dus voor de hand
om daarin ook de aansluiting te zoeken.
7	Wij kunnen geen garantie geven, maar de
voortekenen wijzen hier niet op.
	Gemeenten zijn in grote lijnen enthousiast,
andere provincies kennen vergelijkbare
agenda’s en daar loopt het al jaren naar volle
tevredenheid, zij het dat de ervaring daar is
dat de ontwikkeling van deze agenda’s de
nodige tijd vergt. Maar investering in een
goed ontwikkelingstraject verdient zich later
dubbel en dwars terug zo is de ervaring van
andere provincies.
8	Als kader bij deze vraag bent u uitgegaan van
de productenraming 2011 waarbij u consta
teert dat er een enorme stijging is van de
apparaatskosten van 2009 naar 2010.
Daarmee doelt u op het verschil tussen de
uiteindelijk gerealiseerde apparaatskosten in
2009 van ca. € 3,7 mln. en de geraamde
apparaatskosten in 2010 van € 4,7 mln.
Hierbij worden echter verschillende groot
heden met elkaar vergeleken. Om een goede
vergelijking te maken dient als uitgangspunt
genomen te worden de in de begroting 2009
(p. 120) opgenomen raming van de apparaats
kosten voor 2009. Deze bedroeg voor het
programma Welzijn en Jeugdzorg ca. € 4,8
mln. oplopend naar ca. € 5,1 mln. voor 2011.
	In die zin is er geen enorme stijging van de
geraamde apparaatskosten van 2009 naar
2010 maar blijft deze op hetzelfde niveau. De
realisatie blijft echter achter op deze raming.
Ook in 2010 (zie p. 162 van de jaarstukken
2010) is de realisatie ca. € 3,7 mln.
	Bij de begrotingsvoorbereiding 2011 is er
ingezet op een verbeterslag in de raming van
de apparaatskosten teneinde dit soort grote
afwijkingen te voorkomen.
	Terugkomend op uw concrete vragen:
a	jaarlijks worden in de kaderbrief aan uw
Staten de uitgangspunten ten aanzien
van de indexering van de materiële en
salariskosten van het provinciaal appa
raat voorgelegd. In de kaderbrief 2010 is
voor de salariskosten een indexering van
2% toegepast, in de kaderbrief 2011 een
indexering van 1%.
b	er is geen sprake van een stijging van het
aantal fte’s
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c	zoals in het bovenstaande is aangegeven,
is er geen sprake van een enorme stijging
van de apparaatskosten
9	Refererend aan het antwoord op vraag 8 is er
geen sprake van dat de provincie met nog
meer personeel werkzaam is op het terrein
van welzijn en jeugdzorg.
10	Veel kennisaanbieders op het gebied van zorg
en welzijn zijn door overheden gesubsidieerd,
juist omdat marktpartijen dit in het alge
meen weinig oppakken. Voor echte markt
partijen is dit geen interessante markt. Wij
hebben overigens dit kenniscentrum op dit
moment uitbesteed (via een aanbesteding) en
dus is er geen sprake van concurrentieverval
sing.
11	Provinciale staten hebben in 2010 besloten tot
behoud van het Sociaal Beleid als beleids
accent. De inhoud en uitvoering van dat
beleid zijn niet gericht op het behoud van
werkgelegenheid maar op het bereiken van
een zo groot mogelijk effect en resultaat in de
samenleving. Ook wij zijn van mening dat
het sociaal kapitaal in de samenleving een
groot goed is en bij het bereiken van de
gewenste resultaten belangrijk is. Op ver
schillende manieren ondersteunen wij het
behoud daarvan dan ook, waar dat passend is
bij het Provinciaal beleid.

5

Door: Ton de Wit

Een overzicht

De Provincie en het
Sociaal Beleid

Wmo

2011: Overgangsjaar

Lodders-plus (2010)

(2009 – 2012)

‘Meedoen in NH’

1 Beleidskader:

kaders (tot 2009)

diverse beleids-

Autonoom Beleid

Nieuwe
Provinciale Sociale Agenda 2012 - 2015

(2007 – heden)

(1987 – 2007)

Welzijnswet

(1963 – 1998)

Wet Bejaardenoorden

Wettelijke taken

Provinciaal Sociaal Beleid

Provinciale Sociale Agenda 2012 -2015

• Uitgangspunten en stappen naar nieuw
beleidskader:

• Gevolgen van de veranderingen

• Aanleidingen voor verandering in beleid

• Terugblik afgelopen periode

Inhoud Presentatie

3. Instrumenten

2. Inhoudelijk

1. Rol

‘Meedoen in Noord-Holland’

Beleidsprogramma 2009 – 2012

 Verbinder, aanjager, stimulator, initiator

Provincie:
• Wettelijke taak: Wmo (steunfunctiewerk)
• Focus bovenlokaal
• Complementair aan Rijk, gemeenten en maatschappelijk
middenveld
• Ontwikkelend, ondersteunend, kennisverspreiding

Gemeenten: primair verantwoordelijk voor Sociaal Beleid

1. Rol

• Vitaal Wonen

• Actief Meedoen

• Gezond Opgroeien

Drie Programmalijnen:

2. Inhoud van Beleid

- Jeugdmonitor
- Jeugdparticipatie
- beeldvorming
- Centra voor Jeugd en Gezin
- Alcohol en drugs
- Kwetsbare groepen (zwerfjongeren)
- Radicalisering

• Programmalijn Gezond Opgroeien

De thema’s (1)

- Arbeidsmarkt en Onderwijs (Monitor,
aansluiting, Herstelling, laaggeletterdheid,
maatsch. stage, etc)
- Vrijwilligers
- Mantelzorg
- Participatie, integratie en emancipatie
- Zorgvragersparticipatie
- Sport en beweging
- Wmo ondersteuning
- Telefonische hulpverlening (Sensoor)

• Programmalijn Aktief Meedoen

De thema’s (2)

- Integratie van wonen, welzijn en zorg
- Kindvriendelijk wonen
- Leefkwaliteit van kernen en wijken
- Multifunctionele accommodaties en
dorpshuizen
- Wonen voor doelgroepen

• Programmalijn Vitaal Wonen

De thema’s (3)

• Kennis

• Opdrachten

• Subsidies

• Steunfunctie-instellingen

3. Instrumenten

•
•
•
•
•

Signalen uit het veld
Evaluaties Steunfunctie-instellingen
Veldverkenning 2010
Kerntakendiscussie
Bezuiniging

Aanleiding:

Nieuw Beleid

• Leemtes in het beleid signaleren

• Geen subsidie- en projectencaroussel meer

• Samen met gemeenten agenda ontwikkelen

• Bovenlokaal en aanvullend

• Kennis, experimenten, ontwikkelen,

Conclusies van onze partners (e.a.):
• Provincie heeft een rol in Sociaal Domein

Veldverkenning 2010

•
•
•
•

Wmo is wettelijke taak
Focus: bovenlokaal/regionaal
Aanpak: Regionale Agenda’s
Halvering van Budget

• Sociaal Beleid:
geen Kerntaak, maar Beleidsaccent

Gevolgen (Kaderbrief 2011):

2010: kerntakendiscussie en bezuiniging

Nieuw:
• Reguliere begroting: 6 mio p.j.
• Na 2012 géén TwinH/ExinH meer

Oud:
• Reguliere begroting: 12,5 mio p.j.
• TwinH: 10 mio 2009 – 2012
• ExinH: ruim 5 mio tot 2012

Budget

• 2011 is overgangsjaar: éénjarig
uitvoeringsprogramma 2011

• Besluit nieuw beleidskader:
Provinciale Sociale Agenda 2012 – 2015

• Afstoten van taken en beëindiging van
activiteiten (met ‘zachte landing’)

• Afbouw relatie met steunfunctieinstellingen

(vervolg)

Kerntakendiscussie en bezuiniging

Regionale Sociale Agenda’s

Samen met regio’s uitwerken tot

Provinciale kaders

• Wmo = wettelijke taak
• Aansluiten bij kerntaken (ruimtelijkeconomisch)
• Bovenlokaal, regionaal
• Aanvullend op gemeenten
• Ook signalerend en agenderend

Uitgangspunten
Provinciale Sociale Agenda 2012 - 2015

- Uitvoeringsregeling deze week vastgesteld
- vanaf najaar uitvoering

• Stand van Zaken:
- regio’s formuleren projecten i.o.m. Provincie

• In overgangsjaar 2011:
Regionale Projecten als voorloper

• Gemeenten onderschrijven belang
van samenwerking en concept van
Regionale Sociale Agenda

Bestuurlijke Overleggen 2010/2011

In Gesprek met Gemeenten
over nieuwe Rol en Aanpak:

Provinciale Sociale Agenda 2012 -2015

- Kaderstellende vragen
- Voorstellen GS

Vorm

- Rol
- Inhoudelijke Thema’s
- Instrumenten

Kadernota
• Inhoud

• Verkenning en Proces in Kadernota 2011 en UVP2011

(Startnotitie)

Traject naar Provinciale Sociale Agenda

• GS: november
• Commissie: november
• PS: december

Provinciale Sociale Agenda

• GS: juli
• Commissie: september
• PS: september
Overleg met partners: september - oktober

Planning
Kadernota

Traject naar Provinciale Sociale Agenda (2)

