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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 nog steeds geen duidelijkheid vanuit het Rijk over de invulling van de nieuwe wet (Wmo). Wel wordt, op 
basis van de informatie die nu voorhanden is, doorgegaan met de voorbereiding op de nieuwe taken.  
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:  
 
Lokaal: 
Op 6 maart is er een bijeenkomst geweest van de denktank AWBZ – Wmo. De keuzenota ‘Begeleiding van 
AWBZ naar Wmo’ is hier besproken. Een volgende bijeenkomst vindt plaats op 4 april. De vraagstelling die dan 
centraal zal staan is: ‘hoe kunnen we in de gemeente Goirle informele zorg stimuleren’. De denktank heeft als 
taak om in een vroegtijdig stadium samen met de betrokken beleidsmedewerkers te brainstormen over een 
aantal vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd.  
 
Regionaal: 
Zie voor de stand van zaken de tekst onder het kopje 'De transities in samenhang'.  
 
Transitie Jeugdzorg  
  
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:  
 
Lokaal: 
 In februari heeft er een thema-avond plaats gevonden over de transitie jeugdzorg. Voorafgaand aan deze 

thema-avond heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder de gemeentelijke politieke partijen over de te 
behandelen onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in een avond waar in is gegaan op het proces, de inhoud 
maar waar ook voldoende ruimte was voor vragen en praktijkvoorbeelden.  
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 Er is een lokale visie op jeugdhulp is opgesteld. Deze is besproken in de commissie Welzijn op 21 maart en 

ter besluitvorming doorgeleid naar de gemeenteraad. Na vaststelling zal consultatie van het veld plaats 
vinden.  

 De planning zoals opgenomen in het projectplan Triple T is niet meer actueel. Er zal op korte termijn een 
aangepaste planning volgen.  

 
Regionaal: 
 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.  

 Door de Machinekamer Midden Brabant is een masterclass georganiseerd over Pleegzorg. De masterclass is 
bedoeld voor alle regio ambtenaren en zorgt voor kennisvergaring en kennisverbreding.  

 De regio Midden Brabant heeft een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant. 
Hierin zit een viertal pilots, waaronder 1 van de gemeente Goirle. De pilot in Goirle is gericht op een 
intensievere samenwerking tussen Kompaan en De Bocht en VVE-peuterspeelzaal en basisschool. De pilot 
richt zich op de ontwikkeling van het jonge kind in de leeftijd 2 tot 6 jaar. Adequate signalering en 
doelgerichte aandacht op deze leeftijd vergroot de kans op een normale ontwikkeling van het kind. Het 
uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen, ook de kinderen die speciale aandacht nodig hebben, vanuit 
reguliere opvangsituatie naar regulier onderwijs.  

 In het laatste Hart van Brabant overleg (7 maart jl.) hebben de bestuurders besloten dat het Functioneel 
Ontwerp, dat inrichtingskeuzes formuleert voor het nieuwe jeugdzorgstelsel Midden-Brabant, ter vaststelling 
kan worden aangeboden aan de afzonderlijke colleges. Naar verwachting zal het Functioneel Ontwerp ter 
behandeling in de gemeenteraad van juni worden aangeboden.  

 
Informatie en communicatie 
Er is een bijgestelde versie van de Jeugdwet verspreid. De conceptwettekst ligt nu ter behandeling bij  
Kamercommissie. 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.  
 
Invoering participatiewet 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:   
 
Lokaal: 
 De aangekondigde Participatiewet gaat uit van de gedachte dat iedereen kan meedoen in de samenleving, bij 

voorkeur via een betaalde baan. Er zijn lokaal, regionaal en landelijk meerdere initiatieven om deze gedachte 
vorm en inhoud te geven. Lokaal is een nota activerend arbeidsmarktbeleid in voorbereiding. Die nota kan 
dienen als kader voor de activerings- en participatiegedachte van de nieuwe wet. Deze nota zal naar 
verwachting in september aan uw raad worden aangeboden.  

 Aan een recht op uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. Een beleidsplan handhaving is in voorbereiding 
waarin de peilers zijn: informatieverstrekking, dienstverlening, controle op maat en zo nodig daadwerkelijk 
sanctioneren. Deze nota is een uitvloeisel van de nieuwe fraudewet, maar kan ook dienen als kader voor het 
organiseren van de toegang tot het recht op uitkering en het voortgezet recht op een uitkering.  
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Regionaal:  
Het voornemen om te komen tot een geïntegreerde en afgestemde werkgeversdienstverlening wordt in Midden-
Brabant verder uitgewerkt. Uiteraard willen we aansluiten bij dit regionaal initiatief waarbij we het 
uitgangspunt hanteren uit het projectplan Triple T 'lokaal wat kan en regionaal wat moet'. 
 
Informatie en communicatie: 
Zodra er meer bekend gaat worden over het wetgevingstraject zal de communicatie ook opgepakt gaan worden.  
 
De transities in samenhang  
  
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:   
 
Lokaal: 
 Er is gestart met het lokale project ‘Toekomstige invulling front-office ’t Loket’. Het eindresultaat van dit 

project is een nota waarin advies wordt gegeven over de toekomstige invulling van de front-office van ’t 
Loket, uitgaande van een situatie waarbij de toegang tot brede ondersteuning (Wmo, jeugd en de 
Participatiewet) bij ’t Loket wordt georganiseerd. De nota zal in oktober 2013 ter besluitvorming aan het 
college worden voorgelegd en vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.  

 
Regionaal:  
 Er is gestart met het regionale project 'Ontwikkelen instrument voor screening en een methodiek voor 

vraagverheldering'. Dit project heeft betrekking op de drie transities. Het is de bedoeling dat de 
instrumenten die ontwikkeld worden, worden ingezet bij de toegang ('t Loket). De ambtelijke projectleider 
‘transitie AWBZ – Wmo’ van de gemeente Goirle participeert in de projectgroep. Ook is er een 
ontwikkelgroep in het leven geroepen die aan de slag gaat met het screeningsinstrument. De ontwikkelgroep 
bestaat uit professionals die kennis en ervaring hebben met de toegang omdat zij bijvoorbeeld in een Wmo-
loket of een CJG werkzaam zijn. In deze ontwikkelgroep participeert een klantmanager Zorg en Inkomen van 
de gemeente Goirle die ook een aantal dagdelen in de front-office van ’t Loket werkt.  

 Er is ook gestart met het regionale project 'Contracteren en verantwoorden' dat eveneens betrekking heeft 
op de drie transities. Op 18 april zal een eerste regionale bijeenkomst plaatsvinden over dit onderwerp. Er 
zal dan met name gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden die er zijn en voor- en nadelen 
worden in beeld gebracht. Op basis van deze informatie zal een regionale projectgroep verder uitwerking 
geven aan dit project.  
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