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In deze voortgangsrapportage wordt per transitie (AWBZ - Wmo, jeugd en Participatiewet) de stand van zaken
weergegeven. Vanwege de overlap in doelstellingen en doelgroepen worden de drie transities, waar mogelijk, in
samenhang met elkaar opgepakt. De projecten en activiteiten die op de drie transities samen betrekking
hebben, worden daarom apart benoemd onder het kopje 'De transities in samenhang'.
Transitie AWBZ - Wmo
Er is geen nieuwe informatie die alleen betrekking heeft op deze transitie. De projecten die lopen, worden in
samenhang met de andere transities opgepakt. De stand van zaken is weergeven onder 'De transities in
samenhang'.
Transitie Jeugdzorg
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 De visie op jeugdhulp is op 9 april jl. vastgesteld door de raad. Op dit moment worden voorbereidingen
getroffen om het veld te consulteren. Op 3 juni vindt een brede bijeenkomst plaats waarin inhoudelijk wordt
ingegaan op de visie en besproken wordt hoe we de uitgangspunten in de praktijk vorm kunnen gaan geven.
Daarnaast zijn de Medezeggenschapsraden (MR) van zowel voortgezet als primair onderwijs in Goirle
benaderd om de visie te bespreken. Een MR bestaat uit leerkrachten en ouders.
 Het Regionale Functionele Ontwerp is vastgesteld door het college en gaat nu ter besluitvorming naar de
raad. Het Functioneel Ontwerp formuleert de inrichtingskeuzes voor het nieuwe jeugdzorgstelsel in MiddenBrabant.
Regionaal:
 Op 15 april is door de machinekamer een masterclass georganiseerd over het justitieel (gedwongen) kader.
Dit gaat met name om gezinnen die zelf niet om hulp vragen. De komende periode zal er door een extern
projectleider voor de regio Midden-Brabant een notitie worden opgesteld hoe we regionaal vorm kunnen
gaan geven aan dit onderdeel van jeugdzorg.
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 Aan de beleidstafels Organisatie en Sturing, passend onderwijs, gereedschapskist, samenwerking en
frontlijn is gevraagd te komen tot kaderstellende uitspraken die richting geven aan de vormgeving van het
nieuwe jeugdzorgstelsel.
Deze kaderstellende uitspraken zullen dienen als input voor het regionale beleidskader waarin keuzes
voorgelegd worden over de inrichting van het nieuwe stelsel. De verwachting is dat het regionale
beleidskader medio oktober gereed zal zijn.
Invoering participatiewet
In het Sociaal Akkoord is een nieuwe datum afgesproken waarop de Participatiewet in werking treedt, namelijk
op 1 januari 2015. De noodzakelijke wetgeving wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat
gemeenten en uitvoeringsorganisaties de tijd krijgen om zich goed voor te bereiden op de invoering. Het kabinet
heeft toegezegd voor de zomer een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer te sturen over de gevolgen van het
Sociaal Akkoord voor de Participatiewet en de Quotumwet. De wetgeving zou mogelijk dit najaar aan de
Tweede Kamer worden aangeboden.
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Er is geen nieuwe informatie die alleen betrekking heeft op deze transitie. De projecten die lopen, worden in
samenhang met de andere transities opgepakt. De stand van zaken is weergeven onder 'De transities in
samenhang'.
De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 Project: 'Toegang tot ondersteuning op lokaal niveau': dit project loopt. De planning is erop gericht dat aan
het einde van dit jaar besluitvorming plaatsvindt.
 Project 'Resultaatsturing en inkoop': naar aanleiding van een regionale bijeenkomst (zie hieronder) heeft een
eerste intern overleg plaatsgevonden over inkoop. Het idee is om na de zomervakantie een marktconsultatie
te houden met als doel inzicht te krijgen in de visie van aanbieders op het bieden van passende zorg en
ondersteuning. Op basis hiervan zal de gemeentelijke visie en een (of meerdere) programma('s) van eisen
worden opgesteld.
Regionaal:
 Project 'Inkoop en resultaatsturing': op 18 april jl. bijeenkomst plaatsgevonden over inkoop en
resultaatsturing. Deze bijeenkomst biedt de eerste verdiepingsslag op dit thema. Er is behoefte aan
kennisdeling en deskundigheidsbevordering ten aanzien van resultaatsturing en inkoop. Dit wordt op
regionaal niveau en in samenhang opgepakt. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in wat de MiddenBrabantse gemeenten gezamenlijk willen inkopen. De drie transities lopen hierin een eigen traject.
 Project 'Quickscan en vraagverheldering: er wordt een instrument voor screening en een methodiek voor
vraagverheldering, met de daarbij behorende competenties, ontwikkeld. Deze instrumenten dienen hun plek
te krijgen in de toegang tot zorg en ondersteuning (front-office). Het screeningsinstrument is inmiddels
gereed. De planning is erop gericht om de methodiek voor vraagverheldering voor de zomervakantie klaar te
hebben. Er is dan voldoende tijd om de instrumenten ook daadwerkelijk te implementeren.

