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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:
 In de gemeente Goirle gaat in het najaar van 2013 een pilot van start die wordt gefinancierd uit het
Transformatiefonds van de provincie. In deze pilot wordt een intensieve samenwerking gezocht met
Kompaan en de Bocht, de VVE 1 peuteropvang, VVE basisonderwijs en reguliere kinderopvang. De doelen van
de pilot zijn:
- het vergroten van de ontwikkelkansen van jonge kinderen en de mogelijkheden van ouders en
professionals om hen hierbij te begeleiden;
- verminderen van problemen van kinderen waardoor ze een goede overstap naar passend
vervolgonderwijs kunnen maken;
- begeleiding zoveel mogelijk in de eigen leefwereld en zo min mogelijk in een jeugdzorgsetting.
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Regionaal:
 Op dit moment wordt gewerkt aan het regionale beleidskader voor de inrichting van het jeugdstelsel. Dit
beleidskader is een kaderstellende notitie waaraan de samenwerkende gemeenten in de regio Hart van
Brabant zich verbinden. Het kader is te zien als een regionaal programma van eisen op basis waarvan
gemeenten gezamenlijk aanbieders contracteren voor het leveren aanbod op het gebied van jeugdhulp. De
notitie is op onderdelen ook kaderstellend voor het gemeentelijk beleid en regelgeving met betrekking tot het
lokale aanbod voor jeugdigen en opvoeders. Besluitvorming over het beleidskader wordt verwacht eind 2013
/ begin 2014.
 De regionale beleidstafels jeugd hebben hun werkzaamheden afgerond, de input vanuit deze beleidstafels
vormen de basis van het bovengenoemde regionale beleidskader.
 Op landelijke niveau zijn er tussen het Rijk, IPO (interprovinciaal overleg) en de VNG afspraken gemaakt over
de borging van de continuïteit van jeugdzorg in 2015. De afspraak is dat de gemeenten in regionaal verband
transitiearrangementen realiseren. Uiterlijk 31 oktober 2013 dienen deze arrangementen ingediend te zijn bij
de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugdzorg. Om te komen tot dit arrangement worden er in augustus
en september regionale bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook alle aanbieders en andere betrokkenen
zoals zorgverzekeraars zijn uitgenodigd.
Invoering participatiewet
Het college heeft op 13 augustus jl. ingestemd met de keuzenota 'Goirle aan de slag'. De keuzenota 'Goirle aan
de slag' is aangeboden ter besluitvorming in de raad. Er is verder geen nieuwe informatie die alleen betrekking
heeft op deze transitie.
De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 In de maanden september en oktober worden er, in samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en
Hilvarenbeek, vier marktconsultatiebijeenkomsten georganiseerd. Thema's zijn: begeleiding, preventieve
jeugdhulp, persoonlijke verzorging en (arbeidsmatige) dagbesteding. Het belangrijkste doel van deze
bijeenkomsten is input generen voor het toekomstige (lokale) beleid op de genoemde thema's. Dit beleid
dient als basis voor de inkoop en/of subsidiering van het aanbod.
 Op 10 september a.s. organiseert de gemeente een bijeenkomst voor huisartsen die in de gemeente Goirle
werkzaam zijn. Huisartsen hebben een belangrijke schakelfunctie die in de toekomst alleen nog maar
versterkt zal worden. Niet alleen omdat in de nieuwe jeugdwet samenwerking met huisartsen wordt
voorgeschreven maar ook omdat de wens er is om vanuit de gedachte van 'één gezin, één plan' informatie
met elkaar en andere organisaties te delen. Het doel van de bijeenkomst is om met huisartsen van gedachten
te wisselen over de komende ontwikkelen, raakvlakken te verkennen en mogelijk al afspraken te maken over
de (toekomstige) samenwerking.
 Er is een notitie over de organisatie van de lokale toegang in voorbereiding. Hiervoor is een projectgroep in
het leven geroepen waarin naast medewerkers van de afdelingen Ontwikkeling en Maatschappelijke
dienstverlening ook de coördinator van 't Loket participeert. Besluitvorming over deze notitie is voorzien eind
2013. Het exacte moment is echter nog afhankelijk van de uitkomsten van het regionale traject. Zie
onderstaande tekst onder 'regionaal'.
 Op korte termijn gaat ook een projectgroep aan de slag met een notitie over arrangementen. Evenals de
notitie over de toegang zal deze ook betrekking hebben op alle drie de transities.
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 Er is een thema-avond voor de raad over de drie transities in voorbereiding. Deze zal plaatsvinden op
maandag 21 oktober. Tijdens deze bijeenkomst zal de focus liggen op de transitie 'AWBZ - Wmo', de
invoering van de Participatiewet en de samenhang tussen de drie transities. Dit omdat er voor jeugd een
aparte raadswerkgroep is opgericht die zich inhoudelijk specifiek op deze transitie richt. Het programma
voor de bijeenkomst is in voorbereiding. Vooruitlopend hierop kan wel aangegeven worden dat er aandacht
zal zijn voor de stand van zaken van de projecten en pilots die ter voorbereiding op de transities worden
uitgevoerd. Daarnaast wordt een open dialoog nagestreefd over kansen, dilemma's en ideeën.
Regionaal:
 Op regionaal niveau worden verschillende externe experts ingehuurd om gemeenten te ondersteuning bij de
voorbereiding op de invoering van de drie transities. Voorbeelden hiervan zijn: BMC (advies over vormgeving
gedwongen kader jeugdzorg), AEF (ontwikkelen screeningsinstrument en methodiek vraagverheldering
transitie breed), Wmo-kantoor (analyse gegevens transitie AWBZ - Wmo), K2 (opstellen regionaal
beleidskader jeugd).
 In het kader van het regionale project 'Quickscan en vraagverheldering' is een instrument voor screening en
een methodiek voor vraagverheldering ontwikkeld. Het screeningsinstrument wordt bij wijze van proef al
toegepast door de medewerkers van 't Loket. De methodiek voor vraagverheldering wijkt niet veel af van de
huidige werkwijze in 't Loket. Begin september start het regionale ontwikkeltraject deel II waarin met name
de organisatie van werkprocessen en de samenwerking in de toegang centraal staan. Steeds vindt
afstemming plaats tussen het lokale en regionale traject rondom de inrichting van de toegang.

