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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
Lokaal:
Er is een projectleider aangesteld bij ContourdeTwern die uitvoering zal geven aan het project 'Vernieuwing
begeleidingsaanbod'. Deze opdracht is erop gericht om samen met maatschappelijke partners te onderzoeken op
welke wijze het bestaande aanbod van algemene Wmo-voorzieningen meer toegankelijk gemaakt kan worden
voor kwetsbare groepen en/of uitbreiding van het aanbod nodig en wenselijk is. Ook zal onderzocht worden of
er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden die een alternatief zijn voor de duurdere vormen van zorg en
ondersteuning en welke combinatie van activiteiten mogelijk is om te komen tot ontschotting en vernieuwing
van het aanbod. In het onderzoek zal nadrukkelijk de rol van de wijkcentra bekeken worden.
Regionaal:
Er is voortdurende uitwisseling op regionaal niveau. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.
Transitie Jeugdzorg
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Nu wordt deze voorgelegd aan de
Eerste Kamer zodat publicatie op 1 januari 2014 in de Staatscourant mogelijk is. De ingangsdatum van de
Jeugdwet is 1 januari 2015.
 Pilot Goirle: in onze gemeente is medio oktober een pilot gestart die de aansluiting en samenwerking tussen
kinderopvang, peuteropvang en primair onderwijs jeugdzorg verbetert. De pilot richt zich met name op het
jonge kind in de peuter- en kleuterleeftijd (2-6 jaar), juist omdat in deze leeftijd adequate signalering en
doelgerichte aandacht de kans op een normale ontwikkeling van het kind vergroot.

Bladnummer

2

Datum
november 2013

Het doel van deze pilot is om waar nodig de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten zodat ze de
overstap naar passend vervolgonderwijs of het vervolg van hun schoolcarrière goed kunnen maken. De
gedachte is om structurele samenwerking tussen diverse opvoedexperts te realiseren. Een pedagogisch
medewerker van Kompaan en de Bocht zal worden ingezet om op locatie specialistische ondersteuning te
geven aan de professionals en indien nodig aan ouders.
Regionaal:
 Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) maakt inzichtelijk hoe de continuïteit van de jeugdzorg, het
beperken van de frictiekosten en het beperken van de discontinuïteit van de infrastructuur wordt
bewerkstelligd. De partners bij het opgestelde RTA zijn de gemeenten in de regio Midden-Brabant, de
zorgaanbieders, de provincie en de zorgverzekeraars. Het RTA wordt vastgesteld door het college en zal na
vaststelling worden toegezonden via raadsinformatie.
 Momenteel wordt gewerkt aan het Regionaal Beleidskader Jeugd. Dit beleidskader is een kaderstellende
notitie die de basis vormt voor het regionaal programma van eisen. Intern is de input voor dit regionale
beleidskader geleverd door een interne werkgroep, waar ook ambtenaren van andere sectoren bij
aangesloten zijn. De planning is dat het beleidskader medio november gereed waarna het ter besluitvorming
kan worden aangeboden aan de regiogemeenten. In onze gemeente zal het regionaal beleidskader op 5
februari voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Invoering Participatiewet
Lokaal
Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet is op 17 september jl. door de raad de keuzenota 'Goirle
aan de slag' vastgesteld. Uitgangspunt in deze nota is dat iedereen die (snel) aan het werk kan dat ook doet en
dat mensen waarvoor werken nog niet mogelijk is, op een andere manier een bijdrage aan de maatschappij
leveren. In de nota wordt in beeld gebracht welke activiteiten de komende periode worden uitgevoerd. De
activiteiten richten zich op werkzoekenden, werkgevers, maatschappelijke partners en de gemeentelijke
organisatie.
Regionaal
Op 30 oktober jl. heeft de conferentie 'sociaal akkoord en perspectief op regionale samenwerking'
plaatsgevonden voor alle gemeenten uit de regio Hart van Brabant. Het ministerie heeft uitleg gegeven over de
gevolgen van de diverse akkoorden op de inhoud van de Participatiewet. De conceptwet gaat naar verwachting
in november 2013 naar de tweede kamer. Resultaat van de bijeenkomst is een nieuwe opdracht waaraan in de
regio ambtelijk en bestuurlijk gewerkt gaat worden. De strekking is dat we gaan samenwerken op inhoud en
dat een nieuwe structuur daar mogelijk op volgt, maar alleen indien nodig. Een urgent thema waarop
samengewerkt gaat worden is 'beschut werken'. Verder is de regionale opvatting dat de toegang lokaal en
dichtbij de burger georganiseerd moet blijven worden.
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De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 Samen met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek zijn 3 marktconsultatiebijeenkomsten georganiseerd
over de thema's begeleiding, preventieve jeugdhulp en arbeidsmatige dagbesteding versus begeleiding. Voor
deze bijeenkomsten zijn aanbieders van zorg en welzijnsdiensten uitgenodigd, zowel de grotere als de
kleinere aanbieders. Doel van deze bijeenkomsten was input vergaren voor beleid. Op 11 november wordt
een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin een aantal vraagstukken nog verder wordt uitgediept.
 Op 4 november vindt een bijeenkomst plaats voor mensen met de persoonsgebonden budget (PGB). Ook deze
bijeenkomst wordt samen met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek georganiseerd. Doel hiervan is om
zicht te krijgen op de ervaringen die zorgvragers hebben met het PGB en welke ideeën en tips zij hebben ten
aanzien van de toekomstige vormgeving. Verder is er een bijeenkomst voor zorgvragers in zijn algemeenheid
in voorbereiding.
 Op ambtelijk niveau is er een gedetailleerde planning opgesteld voor de drie transities. Voor de raad is met
name van belang:
- Februari 2014: besluitvorming regionaal beleidskader Jeugd.
- Maart 2014: besluitvorming drie transities op de procesonderdelen toegang, arrangementen en
inkoop/resultaatsturing.
- Oktober 2014: besluitvorming verordeningen.
- December 2014 / januari 2015: besluitvorming nieuw beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe
Koers'.
Regionaal:
De gemeente Goirle heeft geparticipeerd in ontwikkeltraject deel II. Dit traject was een vervolg op
ontwikkeltraject deel I waarin een instrument voor screening en een methodiek voor vraagverheldering zijn
ontwikkeld. Deze instrumenten zullen in heel de regio worden toegepast in de toegang tot zorg en
ondersteuning. In ontwikkelingtraject deel II zijn samen met maatschappelijke partners werkprocessen
beschreven. Deze zijn met name gericht op Tilburg maar zijn ook voor Goirle heel goed bruikbaar. Verder
oriënteren de regiogemeenten zich op dit moment op de onderwerpen ten aanzien van de toegang die
gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in het regionaal beleidskader jeugd
en de lokale nota over toegang.

