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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 gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Wmo-verordening. Om tot een goede verordening te komen
zal een aantal beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van het
persoonsgebondenbudget, gebruikelijke zorg, eigen bijdragesystematiek en de wijze waarop de gemeente blijk
van waardering wil geven aan haar mantelzorgers. Waar mogelijk zullen deze thema's uitgewerkt worden voor
alle drie de transities. Besluitvorming over verordeningen is voorzien in oktober 2014.
Regionaal:
Er zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat er tweewekelijks afstemmingoverleg plaatsvindt tussen
de projectleiders van de AWBZ-Wmo transitie van de Midden-Brabantse gemeenten. Waar mogelijk en wenselijk
worden thema's en uitwerkingsvraagstukken gezamenlijk opgepakt.
Transitie Jeugdzorg
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 De Pilot Goirle is nu enkele maanden van start en de eerste ervaringen op de werkvloer zijn erg positief. De
medewerkers versterken elkaar en zien de meerwaarde van de aanwezigheid van de pedagogisch
medewerkers van Kompaan en De Bocht. Eind van dit jaar wordt de eindevaluatie opgesteld en zullen we
ingaan op de behaalde resultaten.
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Regionaal:
 Tweewekelijks is er regionaal een ambtelijk overleg waarin verschillende jeugdzorg onderwerpen besproken
worden. Belangrijke agendapunten op dit moment zijn: regionale inkoop van de jeugdhulp, ontwikkelingen
Bureau Jeugdzorg, het governance vraagstuk en de in te richten uitvoeringsorganisatie binnen de gemeente
Tilburg en de ontwikkelingen rondom het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Invoering Participatiewet
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Regionaal:
 Vanuit het regionaal Beleidsoverleg werk en in komen wordt in werkgroepen gestart met de
voorbereidingen voor een (zoveel als mogelijk) gezamenlijke verordening. Ook vanuit Goirle participeert een
beleidsambtenaar daarin. Om tot een goede verordening te komen zal een aantal beleidskeuzes gemaakt
moeten worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de tegenprestatie. De verordening zal in samenhang met
de andere transities worden opgesteld.
 Het rapport 'Intensivering samenwerking arbeidsmarktbeleid en -uitvoering regio Midden-Brabant' dat in
opdracht van Hart van Brabant is opgesteld door BMC, is op 17 maart rondgestuurd naar alle
betrokkenen/respondenten. Het is een openbaar stuk. Het wordt geagendeerd voor het Hart van Brabant
overleg in mei 2014.
 Het overdrachtsdocument 'Toekomst van de Diamantgroep', opgesteld door het bestuur van de
Diamantgroep, is door het college vastgesteld. Belangrijk is dat Diamantgroep als een preferred partner is
aangewezen voor arbeidsmatige dagbesteding.
 Samen met Oisterwijk en Hilvarenbeek is een onderzoeksopdracht geformuleerd ten aanzien van
samenwerking van de sociale diensten.
Landelijk:
De Tweede Kamer heeft op 20 februari 2014 ingestemd met de Participatiewet. Er werd een aantal
amendementen en moties ingediend. Deze hebben geleid tot een aantal toezeggingen van de staatssecretaris.
De planning van de Eerste Kamer is erop gericht het voorstel op 24 juni 2014 plenair te behandelen,
waarschijnlijk tegelijk met het wetsvoorstel Maatregelen WWB.
De transities in samenhang
Uitgevoerde activiteiten en resultaten:
Lokaal:
 De raad heeft op 11 maart de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' vastgesteld. Hiermee heeft zij
het speelveld bepaald waarbinnen de uitvoering verder vorm kan krijgen.
 Er is gestart met de voorbereidingen voor een marktconsultatie. Om te kunnen komen tot een effectieve
uitvraag naar de markt, is het van essentieel belang dat we de markt ook kennen. Hoe meer we hiervan
weten, hoe beter we in staat zijn om de inkoopvraag goed op te stellen en te beoordelen of hetgeen wordt
aangeboden, aansluit bij onze organisatiedoelen (Back to Basics). Om onze kennis van de markt uit te
diepen, gaan we deze consulteren. Deze marktconsultatie kan ons inzicht verschaffen en zicht bieden op
oplossingen. Onze ambitie is om de marktconsultatie eind april te kunnen afronden.
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 Op 18 maart heeft in het C.C. Jan van Besouw een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor professionals
in het veld en vrijwilligers die actief zijn bij vrijwilligersorganisaties. Het centrale thema was 'De kracht van
de samenleving'. De opkomst was groot: ruim 80 mensen hebben elkaar ontmoet en met elkaar het thema
verkend. De eerste netwerkbijeenkomst vond in september 2012 plaats. Vanaf die tijd wordt twee keer per
jaar een bijeenkomst georganiseerd, iedere keer door een andere partij. Belangrijkste gedachte achter de
netwerkbijeenkomsten is dat korte lijnen de samenwerking tussen partijen stimuleert en makkelijker maakt.
 De regionaal ontwikkelde quickscan, wat een belangrijk instrument is in de toegang tot passende zorg en
ondersteuning, zal in de gemeente Goirle verder uitgerold worden. In samenwerking met regiogemeenten
wordt een 'scholingstraject' voorbereid dat in iedere gemeente te gebruiken is. Het is de bedoeling dat alle
professionals in de gemeente deze quickscan op eenzelfde manier gaan toepassen.
 Er wordt gewerkt aan de nota over de doorontwikkeling van 't Loket. Deze zal op korte termijn ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het college. De nota gaat onder meer in op de vragen als: hoeveel
formatie er nodig is voor 't Loket? Welke deskundigheidsbevordering is nodig en hoe vindt de afstemming
plaats met de samenleving, verenigingen en andere organisaties?

