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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
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
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'.
Regionaal:
 Tweewekelijks komen de ambtelijke projectleiders van de transitie 'AWBZ - Wmo' bijeen om informatie uit
te wisselen en te bekijken op welke onderdelen in de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken
samengewerkt kan worden. Op dit moment wordt onderzocht welke samenwerkingsmogelijkheden er liggen
op het gebied van inkoop.
 De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning voorziet, net zoals de nieuwe Jeugdwet, voor bestaande
klanten en klanten op de wachtlijst in een overgangsregeling van één jaar. Voor hen geldt dus dat zij in 2015
hun recht op dezelfde zorg bij dezelfde aanbieder(s) behouden. Om dit te borgen maken de Midden-Brabantse
gemeenten samen op regionaal niveau afspraken met de betreffende aanbieders. Deze afspraken vertalen
zich in een regionaal transitiearrangement 'AWBZ - Wmo'. Algemene voorzieningen maken hier geen
onderdeel van uit. De arrangementen gelden alleen voor specialistische/geïndiceerde zorg en ondersteuning.
Voor klanten waarvan de indicatie in 2015 afloopt en voor nieuwe klanten is de nieuwe werkwijze en de
nieuwe inkoopsystematiek van de gemeente Goirle van toepassing. Deze wordt beschreven in de nota 'Triple
T: van beleid richting uitvoering'.
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Landelijk:
De invoeringsdatum van 1 januari 2015 voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning staat onder druk.
Dit als gevolg van een ledenraadpleging van de VNG over de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning en de
financiële voorwaarden waaronder gemeente de nieuwe taken moeten uitvoeren. Het is niet duidelijk of de
invoering daadwerkelijk wordt uitgesteld en/of de condities worden aangepast. In ieder geval is de nieuwe wet
op 14 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.
Transitie Jeugdzorg
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
De pilot Goirle (gestart in oktober 2013), gericht is op de ontwikkeling van het jonge kind, loopt volgens
planning. De pedagogisch medewerkers van Kompaan en De Bocht hebben op alle locaties werkafspraken
gemaakt en met elkaar doelen opgesteld welke zijn besproken in breder verband. In maart 2014 zal een eerste
tussenrapportage voorgelegd worden aan de provincie Noord-Brabant.
Regionaal:
 Het Regionaal Beleidskader Jeugd is ter vaststelling aangeboden aan alle gemeenten in onze regio. In de
gemeente Goirle wordt op 4 februari een besluit genomen door de gemeenteraad.
 Er is een actieplan opgesteld waarin staat beschreven welke acties/activiteiten er de komende periode (tot
eind 2014) moeten worden uitgevoerd. Tweewekelijks komt het ambtelijk Regionaal Overleg MiddenBrabant Jeugd bijeen om de voortgang te bespreken en eventueel vervolgacties in te zetten.
Landelijk:
Naar verwachting wordt er over de Jeugdwet medio februari gestemd in de Eerste Kamer. Er is dus opnieuw
vertraging opgetreden.
Invoering Participatiewet
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
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'.
Regionaal:
 Tijdens de laatste Hart van Brabant-dag is door de bestuurders akkoord gegeven op een onderzoek naar
kansen op regionale samenwerking waar het gaat om het sociaal akkoord/Participatiewet. Een extern
bureau (BMC) gaat dit onderzoek uitvoeren. Het proces wordt ambtelijk begeleid. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen wordt het advies opgeleverd.
 Op 31 januari a.s. vindt de 'Bestuursconferentie Toekomstscenario’s Diamant-groep' plaats. Doel van de
conferentie is input ophalen voor een overdrachtsdocument dat bestuurders van de DG willen overdragen
aan het nieuwe bestuur dat na de gemeenteverkiezing opnieuw wordt samengesteld.
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In het bewuste overdrachtsdocument worden de perspectieven voor de diamantgroep in kaart gebracht:
waar is de Diamantgroep bewezen sterk in en wat kunnen ze bijdragen als onderdeel van het geheel dat in
de toekomst als schakel functioneert tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en reguliere
werkgevers?
Landelijk:
Het concept van de vijfde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet is op 17 januari
jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve versie wordt naar verwachting begin februari 2014
ingediend. Behandeldatum is nog niet bekend.
De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 Op 16 december jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor belangenorganisaties en cliëntenraden met
als doel hen mee te nemen in veranderingen en de kaders voor het gemeentelijk beleid. Het zijn ook deze
organisaties die na besluitvorming door uw college gevraagd worden hun visie op en mening over
voorliggend plan in te brengen. De inbreng zal ter kennis worden gebracht aan de raad.
 De nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' is afgerond en ter besluitvorming doorgeleid naar het
college van B&W. De notitie zal ter besluitvorming voorliggen aan de raad op 11 maart 2014. In de nota
wordt ingegaan op hetgeen wat op basis van de nieuwe wetgeving gaat veranderen en hoe wij hiermee om
willen gaan.
 Er is een werkgroep opgericht die in aan de slag gaat met het opstellen van een 'doorontwikkelplan' voor 't
Loket. In dit plan zal worden ingegaan op onder andere: personele inzet, deskundigheidsbevordering,
benodigde randvoorwaarden (huisvesting en ICT) en financiële consequenties. Het plan zal ter besluitvorming
aan het college worden voorgelegd nadat de raad op 11 maart een besluit heeft genomen over de nota
'Triple T: van beleid richting uitvoering'. Hierin wordt namelijk het speelveld bepaald waarbinnen de
uitvoering vorm kan krijgen.

