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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:
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 pilot Goirle gericht op het jonge kind, die in oktober 2013 van start is gegaan, draait volop. De
medewerkers van de betrokken organisaties weten elkaar goed te vinden en zien de resultaten van de korte
lijnen. In september wordt op basis van te houden interviews in de zomerperiode, een evaluatieverslag
aangeboden. Daarna zal worden bezien of op basis van de resultaten, voortzetting gewenst is.
Regionaal:
 De afdelingshoofden Hart van Brabant vormen een klankbordgroep met betrekking tot het
governancevraagstuk. Momenteel wordt gesproken over het inrichtingsplan voor de regionale
inkooporganisatie maar ook over de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Naar verwachting zullen deze
onderwerpen in september worden geagendeerd voor de gemeenteraad.
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Invoering Participatiewet
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
Er is geen nieuwe informatie die alleen betrekking heeft op deze transitie.
Regionaal:
Het Hart van Brabant overleg van mei 2014 waarin het rapport 'Intensivering samenwerking
arbeidsmarktbeleid en -uitvoering regio Midden-Brabant' zou worden besproken, is niet doorgegaan maar verzet
naar 3 juli.
De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden in de periode van 15 april t/m 23 mei. Deze consultatie is in
samenwerking met de gemeente Dongen en Hilvarenbeek georganiseerd. Doel van de consultatie was zicht
te krijgen op de markt. Dit is van belang om te kunnen komen tot een goede inkoopvraag. De consultatie
bestond uit een schriftelijke vragenronde en een 4-tal verdiepende gesprekken. In totaal hebben 47
organisaties de vragenlijst ingevuld en hebben er met 18 organisaties verdiepende gesprekken
plaatsgevonden. De volgende stap1 is het bepalen van de inkoopstrategie en vanuit deze strategie starten
met de contractering. De contracten moeten voor 1 oktober zijn afgesloten.
 Met de vaststelling van de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' is besloten om de toegang tot alle
zorg en ondersteuning, waarvoor de gemeente in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet
maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk is en wordt, te organiseren bij 't Loket. Voor 't Loket
betekent dit een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Om 't Loket haar nieuwe taak en rol goed
te kunnen laten vervullen, is een doorontwikkeling nodig. Hiervoor is een nota opgesteld die op 10 juni ter
besluitvorming zal voorliggen aan het college en ter informatie zal worden toegestuurd aan de raad.
 Met MEE regio Tilburg zijn in samenspraak met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek afspraken
gemaakt over de continuering van cliëntondersteuning vanaf 1 januari 2015. Deze afspraken zijn nodig
omdat de middelen die MEE regio Tilburg nu van het Rijk ontvangt voor cliëntondersteuning worden
overgeheveld naar de gemeente. De afspraken zijn vooralsnog vastgelegd voor de periode van 1 jaar (2015).
In het kader van de nieuwe ronde Back to Basics zal, in samenspraak met de doelgroep en betrokken
instellingen en organisaties, een nieuwe visie opgesteld worden over het totale aanbod aan
cliëntondersteuning. Op basis hiervan zal opnieuw naar subsidieverlening gekeken worden.
 In het kader van de nieuwe wetgeving (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de
Jeugdwet) moet dit jaar een drietal verordeningen door de raad worden vastgesteld. Er ligt een officiële
deadline van 31 oktober 2014. Als we kiezen voor een zorgvuldig voorbereidings- en besluitvormingstraject,
is deze datum niet haalbaar. Gelet op het feit dat het Rijk laat is met haar besluitvorming over de nieuwe
wetgeving, verwachten we geen problemen als de verordeningen worden vastgesteld in de raadsvergadering
van december. Er is op dit moment een nota in voorbereiding waarin de te maken keuzes in beeld worden
gebracht.
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Besluitvorming over deze nota (voorstel raad 28 oktober 2014) zal voorafgegaan worden door een themaavond (voorstel 2 september 2014). Uiteraard dient de agendacommissie hierover een besluit te nemen.
 De publiekcampagne voor de transities is in voorbereiding. Na de zomervakantie 2014 (augustus/september)
wordt een themapagina gepubliceerd op de gemeentelijke website en er zal met regelmaat berichtgeving
verschijnen op de gemeentepagina in het Goirles Belang. Daarnaast worden in overleg met betrokken
organisaties speciale bijeenkomsten georganiseerd.
De communicatie gericht op de cliënten (afnemers van zorg) start pas op het moment dat er duidelijkheid is
over de wetgeving, de gevolgen hiervan voor de individuele cliënten en de wijze waarop de inkoop
georganiseerd zal worden.
Regionaal:
 De gemeenten in de regio Hart van Brabant zijn gestart met een digitale uitvraag voor alle aanbieders die
zorg, begeleiding en ondersteuning bieden op het gebied van jeugdhulp en de nieuwe taken in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met deze uitvraag willen de gemeenten een zo volledig mogelijk
beeld krijgen van alle relevante aanbieders (groot en klein), zorg- en ondersteuningsgebruik, gehanteerde
tarieven, et cetera. De resultaten van deze uitvraag vormen basis voor de inkooptrajecten van de
betreffende gemeenten.
 Op regionaal niveau is een convenant opgesteld over de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen en
jeugdartsen. Op lokaal niveau zullen aanvullende afspraken worden gemaakt.

