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Aan het college van B&W  
van de gemeente Papendrecht, 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht, 27 oktober 2015 
Onderwerp: additionele technische vraag bij de programmabegroting 2016 
 
 
Geacht college, 
 
Ten vervolge op onze vragen ingediend op 15 oktober jl. en naar aanleiding van bespreking 
tijdens de commissie ABZ van 26 oktober jl. stellen wij hierbij nog enkele additionele vragen, 
omdat wij tijdens de commissiebehandeling vroegen naar bedragen in euro’s maar percentages 
te horen kregen. 
 
Drie decentralisaties 
De Participatiewet bundelt drie bestaande regelingen over werk en inkomen. De wet werk en 
bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. De Wsw 
blijft bestaan, maar vanaf 1 januari 2015 kan niemand meer instromen in de Wsw. Mensen die 
voorheen in aanmerking zouden komen voor de Wsw zijn vanaf 2015 aangewezen op de 
Participatiewet. Ook de Wajong blijft bestaan, maar is vanaf 2015 alleen nog toegankelijk voor 
jonggehandicapten die volledige en duurzame arbeidsongeschikt zijn. 
 
Met de invoering van de Jeugdwet gaan de taken van de verschillende Bureaus Jeugdzorg over 
van provincies naar de gemeenten. Andere nieuwe taken voor gemeenten zijn de gesloten 
jeugdzorg (ook jeugdzorgplus genoemd), de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de 
jeugdbescherming en de jeugdreclassering en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte 
jongeren. Een andere nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten is afstemming met het 
onderwijs over het Passend Onderwijs. 
 
Tot slot gaan taken op het gebied van begeleiding en ondersteuning van burgers en beschermd 
wonen over vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Parallel gaan de extramurale verpleging, een groot deel 
van de persoonlijke verzorging en de langdurige Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot slot gaat de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan 
24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). 
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vraag 66: 
Wilt u voor ons inzichtelijk maken – gelieve deze bedragen te vermelden in euro’s – de kortingen 
op het gemeentefonds (door het Rijk), alsmede de kortingen op de drie decentralisaties van het 
het Rijk naar de gemeente Papendrecht toe, in het volgende staatje: 
 
Rijksgelden, van het Rijk naar de gemeente Papendrecht begroting 
 2014 20151 2016 
Gemeentefonds € € € 
Participatiewet  € € € 
Jeugdwet € € € 
AWBZ/WMO € € € 
Totaal € € € 
 
 
Bij voorbaat danken wij u voor de beantwoording van onze vragen. 
 
Hoogachtend, 
 
Ruud Lammers 
fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht. 
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 Gemeente m.i.v. 1 januari verantwoordelijk, overgangsjaar 
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