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Inleiding
Op 10 april 2012 heeft de raad het projectplan Triple T vastgesteld. In dit projectplan wordt omschreven welke
stappen de komende jaren worden gezet om een drietal grote ontwikkelingen op een goede wijze te kunnen
implementeren. Het gaat hierbij om de transitie 'Jeugdzorg', de transitie 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo' en
de invoering van de Participatiewet. De afspraak is gemaakt dat de raad tweemaandelijks wordt geïnformeerd
over voortgang met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen.
In deze voortgangrapportage staat per ontwikkeling aangegeven welke activiteiten in de achterliggende periode
hebben plaatsgevonden (zowel lokaal als regionaal) en wat de resultaten hiervan zijn. Tevens wordt apart
ingegaan op 'communicatie' zodat uw raad weet op welke momenten welke belanghebbenden zijn of worden
betrokken. Voor alle drie de ontwikkelingen geldt dat afgeweken wordt van de planning zoals opgenomen in het
projectplan Triple T. Reden hiervoor is de val van het Kabinet met als gevolg onduidelijkheid over de precieze
invulling van de nieuwe taken en het onderliggende tijdspad. Er wordt voor alle drie de ontwikkelingen een
nieuwe planning gemaakt die aan uw raad worden toegestuurd zodra deze gereed zijn.
Indien er naar aanleiding van deze voortgangsrapportage behoefte is aan aanvullende informatie of het inzien
van achterliggende stukken, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de griffie.
Transitie 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo'
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 Ondanks de val van het Kabinet heeft de gemeente Goirle geen pas op de plaats gemaakt. Op 11 december
2012 heeft de raad de keuzenota 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo' vastgesteld. In deze nota zijn
richtinggevende keuzen vastgelegd voor de implementatie van de nieuwe taken op het gebied van
begeleiding.
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 Er is nog geen duidelijkheid over de precieze invulling van de nieuwe wet (Wmo). Wel wordt in het
regeerakkoord aangeven dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk zal worden voor begeleiding maar ook
voor verzorging. Tevens wordt in het regeerakkoord aangegeven dat zowel voor begeleiding als voor
verzorging een korting zal gelden van 25%.
Regionaal:
Maandelijks komt het ambtelijk Regionaal Overleg Midden-Brabant Maatschappelijk Ondersteuning (ROM MO)
bijeen. Hierin participeren de projectleiders van de transitie ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’ van alle MiddenBrabantse gemeenten. In dit verband worden de komende maanden de volgende thema’s uitgewerkt: het
ontwikkelen van een screeningsinstrument (toegang), het ontwikkelen van een methodiek voor
vraagverheldering (toegang) en resultaatsturing (verantwoorden en contracteren). Hierbij vindt samenwerking
plaats met het ambtelijk ROM Jeugd omdat voor de transitie ‘Jeugdzorg’ (deels) dezelfde opgaven gelden.
Informatie en communicatie:
 Over de keuzenota ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo’ heeft overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep
Wmo. De klankbordgroep heeft een advies uitgebracht dat de raad heeft betrokken bij de besluitvorming
over de keuzenota.
 Er is een denktank ‘AWBZ – Wmo’ opgericht. De denktank bestaat uit 8 inwoners van de gemeente Goirle
die ervaring en expertise hebben op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, bekend zijn met de
Goirlese en Rielse situatie en die geen instellingsbelang hebben. De denktank heeft als doel om in een
vroegtijdig stadium te discussiëren over belangrijke vraagstukken. De uitkomsten hiervan kunnen als input
dienen voor het gemeentelijk beleid. De denktank heeft geen formele status en adviesfunctie richting het
college of de raad. Dit is ook op nadrukkelijk verzoek van de deelnemers.
Transitie Jeugdzorg
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 In de decembercirculaire van 2012 is bekend gemaakt dat de gemeente Goirle voor 2013 invoeringsbudget
ontvangt van € 26.976,00 in de eerste tranche. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld met de tweede
tranche zal in de meicirculaire kenbaar worden gemaakt.
 Momenteel wordt er gewerkt aan lokale visie op jeugdzorg. Deze visie zal eerst door het college worden
vastgesteld en wordt vervolgens besproken met de partners in het jeugdzorgveld (zoals Bureau Jeugdzorg,
Kompaan/De Bocht) en andere belangstellenden. De resultaten hiervan worden verwerkt in de visie. Voor de
raad zal ter voorbereiding op besluitvorming een themabijeenkomst worden georganiseerd.
Regionaal:
 De gemeente Goirle vervult ambtelijk een rol in de machinekamer voor de regio Midden-Brabant. De
machinekamer is verantwoordelijk voor het proces in het kader van de transitie Jeugdzorg.
 De afgelopen maanden is er door de Midden-Brabantse gemeenten hard gewerkt aan het vorm geven van
de beleidstafels frontlijn, gereedschapskist, samenwerking, organisatie en sturing en passend onderwijs.
De beleidstafels zijn gestart en de eerste resultaten worden de komende weken verwacht. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een profielschets voor een frontlijnmedewerker.
 In november heeft er een tweedaagse masterclass plaats gevonden voor alle betrokken ambtenaren van de
Midden-Brabantse gemeenten en in 2013 volgen er meer. De masterclasses zijn bedoeld om kennis met de
betrekking tot de nieuwe jeugdzorgtaken te vergaren.
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De afgelopen maanden zijn er diverse "JIJ VOOR DE JEUGD" inspiratiebijeenkomsten gehouden. De
opkomst hiervan was erg goed. Het doel van deze bijeenkomsten is om regiobreed met elkaar specifieke
onderwerpen te bespreken en kennis te ervaren. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de acht
Midden-Brabantse gemeenten en zijn bedoeld voor instellingen, inwoners, ambtenaren, raadsleden en
andere belangstellenden.
Tijdens de Hart van Brabant dag van 13 december is voor alle betrokken portefeuillehouders een
presentatie gehouden over de resultaten van de werkzaamheden van de afgelopen maanden. Onderdeel
hiervan was het verkrijgen van input voor het regionale programma van eisen. Uit de resultaten is een
aantal uitspraken gehaald dat richting geeft voor de komende periode. Deze zogenoemde richtingwijzer is
door de verantwoordelijk portefeuillehouders in het bestuurlijk ROM Jeugd vastgesteld. De richtingwijzer is
via de griffie op te vragen.

Informatie en communicatie:
 Tot 18 oktober 2012 was de mogelijkheid aanwezig te reageren op de conceptwettekst. De gemeente
Goirle heeft een brief gestuurd met daarin een reactie. De reacties worden momenteel verwerkt door het
Rijk. In het voorjaar van 2013 zal het wetsvoorstel ingediend worden bij de Raad van State/Tweede kamer.
Eind 2013 zal de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer plaatsvinden waarna
de wet op 1 januari 2015 in werking treedt.
 In oktober/november is er een lokale werksessie georganiseerd om input te verkrijgen voor het regionale
programma van eisen. Bij deze bijeenkomst waren met name professionals uit het werkveld aanwezig. Op
een later moment zullen ook andere belangenhebbenden (waaronder inwoners) betrokken worden.
Invoering participatiewet
Vooraf:
In het projectplan Triple T wordt nog gesproken over de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1
januari 2013. Met het aantreden van het nieuwe Kabinet is deze wet definitief afgevoerd. Er wordt nu
gesproken over de invoering van de Participatiewet, waarbij als vroegst mogelijke invoerdatum 1 januari 2014
wordt genoemd.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief van 21 december 2012 aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer de contouren van de nieuwe wet aangegeven. Behalve deze brief is er nog
niets bekend. Wel kunnen we op basis van deze brief de hoofdlijnen herkennen van de nieuwe wet:
"Het kabinet wil dat alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, mensen met of zonder
beperking, als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan,
maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Meedoen is
belangrijk. Dit kabinet wil zo veel mogelijk mensen laten participeren. Mensen die nu nog aan de kant staan,
moeten meer kansen krijgen om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Nu is de
regelgeving versnipperd en nodigt deze niet altijd uit tot participatie.
Met de invoering van één regeling via de Participatiewet willen wij mensen die nu aan de kant staan meer
kansen bieden. Meer kansen op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van
participatie."
We waren in afwachting van nadere informatie over de verdere voortgang van het wetgevingstraject. Die is met
de brief van de staatssecretaris gekomen. De gedachte in de brief wordt onderschreven en geeft ook
mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak van de drie transities.
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De verdere voorbereiding zal nu opgepakt gaan worden. In 2012 zijn al wel activiteiten gestart die passen
binnen de contouren van de nieuwe wet, zoals bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de werkgeversbenadering.
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
De begeleiding en eventuele toeleiding naar een nieuwe baan van personen die een uitkering van sociale zaken
ontvangen, gebeurde eerst door re-integratiebedrijven. Het teruglopen van de middelen voor inkoop van reintegratietrajecten hebben enige tijd geleden geleid tot de keuze om dit in eigen beheer te doen. Hiervoor is
aansluiting en ingang bij het lokale bedrijfsleven natuurlijk essentieel. De eerste resultaten zijn positief, waarbij
ook de gemeente Goirle uiteraard te maken heeft met de teruglopende economische ontwikkeling.
Regionaal:
In het projectplan Triple T is aangegeven dat het uitgangspunt is: 'lokaal wat kan en regionaal wat moet'.
Landelijk is voorgeschreven dat werkgeversdienstverlening een taak is die regionaal opgepakt moet worden. De
Midden-Brabantse gemeenten (regio Hart van Brabant) willen komen tot een geïntegreerde en afgestemde
werkgeversdienstverlening. De hoofdlijnen daarvan zijn vastgesteld door het bestuurlijk ROM
Arbeidsparticipatie waarin alle portefeuillehouders van de Midden-Brabantse gemeenten participeren. Zo zijn er
in 2012 twee akkoorden gesloten waar de gemeente Goirle ook bij aangesloten is. Het eerste akkoord had als
doel om samen met het bedrijfsleven nieuwe manieren te zoeken om minder kansrijke werkzoekenden te
plaatsen op werk. De insteek was vooral gericht op leren en experimenteren. De uitvoering van 5 experimenten
heeft uiteindelijk een aantal praktische inzichten en instrumenten voor betrokken partijen opgeleverd.
Het tweede akkoord richt zich in hoofdlijnen op: het vergroten van het netwerk, het faciliteren van en prikkelen
tot innovatie, meer transparantie ten behoeve van en werken aan meer coördinatie in de regio voor
ondernemersbenadering vanuit de publieke dienstverleners.
In 2013 zullen de eerste resultaten tastbaar zijn door onder andere de opening van het Huis van de Logistiek
voor een geïntegreerde dienstverlening voor iedereen die werk zoekt of aanbiedt in de transportsector.
Informatie en communicatie:
Met het Platform Minima wordt gesproken over de voorbereidingen van de nieuwe wet. Maar in de nabije
toekomst zal ook in bredere zin gecommuniceerd worden over de Participatiewet en de consequenties hiervan
omdat voor het slagen van de doelstelling van deze nieuwe wet een beroep gedaan zal worden op de gehele
samenleving.

