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Aan de gemeenteraad,
0.
Samenvatting
Binnen het sociale domein staan er drie grote transities op het programma: de invoering van de Wet werken
naar vermogen, de overgang van functie begeleiding (individueel en in groepsverband) uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de overname van de gehele jeugdzorg.
De gemeente wordt hiermee verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken. Vanwege de samenhang
tussen de drie transities zijn deze ondergebracht in één project, genaamd 'Triple T'.
1.
Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Gemeenten staan aan de vooravond van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote decentralisaties of
transities staan in het sociale domein op het programma: de invoering van de Wet werken naar vermogen
(Wwnv), de overgang van functie begeleiding (individueel en in groepsverband) uit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de overname van de gehele
jeugdzorg. Hiermee en met de huidige taken uit de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wmo wordt de gemeente
verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan burgers.
Er is sprake van samenhang tussen de drie transities. De inhoudelijke samenhang tussen de drie transities
wordt gevormd door het perspectief van de cliënt. Voor alle cliënten die met een of meerdere transities te
maken hebben, geldt de vraag: welke vorm van ondersteuning is het meest effectief en leidt tot meer
maatschappelijke participatie? Met de cliënt en zijn directe omgeving als vertrekpunt kan een
ondersteuningsaanbod opgebouwd worden dat over de grenzen van regelingen reikt. De samenhang tussen de
drie transities kenmerkt zich ook door de ontwikkeling waarbij de eigen leefomgeving (0e lijn) en de
ondersteuning vanuit algemene voorzieningen (1e lijn) versterkt wordt, zodat het beroep op de geïndiceerde zorg
en dienstverlening (2e lijn) minder wordt. Deze beweging is ook noodzakelijk omdat de groei van het volume en
van de uitgaven in de AWBZ en de jeugdzorg zich voornamelijk voordoen in de 2e lijn. In de sociale zekerheid zien
we hetzelfde mechanisme.
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Vanwege de samenhang tussen de drie transities is gekozen voor een projectmatige aanpak waarbij de
transities, daar waar mogelijk, gelijktijdig en integraal worden geïmplementeerd. Nadrukkelijk wordt hier
aangegeven 'daar waar mogelijk'. De drie transities hebben namelijk ook ieder hun eigen karakter waardoor ze
op een groot aantal onderdelen vragen om een eigen aanpak. Ook zijn de invoeringsdata niet gelijk.
Voorgaande heeft geleid tot de keuze om de drie transities onder te brengen in één project, genaamd 'Triple T'.
Bijgaand treft u het projectinitiatief en projectplan aan. De betrokkenheid van uw raad bij de implementatie van
de drie transities is van groot belang. De gemeente krijgt er met deze transities immers een groot aantal nieuwe
taken en verantwoordelijkheden bij. Binnen de budgettaire kaders zal het huidige aanbod aan maatschappelijke
ondersteuning uitgebreid moeten worden, zullen er (aanvullende) afspraken gemaakt moeten worden met
aanbieders en moeten er beleidsmatige keuzes gemaakt worden over bijvoorbeeld de toegang tot de zorg en
dienstverlening en de keuzevrijheid van klanten. Het is van belang dat uw raad hierbij uw kaderstellende rol
goed kan vervullen. In bijgaand projectplan zijn per transitie de projectactiviteiten en planning aangegeven,
waarbij ook in beeld is gebracht op welke onderdelen besluitvorming door uw raad nodig is.
De belangrijkste besluitvormingsmomenten voor uw raad zijn:
Transitie
Transitie 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo
Transitie 'Jeugdzorg'

Transitie 'Werken naar vermogen'

Activiteit
Vaststellen keuzenota
Vaststellen verordening
Jeugdzorg
Vaststellen rapportage huidige situatie
Vaststellen keuzenota
Vaststellen programma van eisen
Vaststellen definitief ontwerp
jeugdzorgstel
Passend onderwijs
Rapportage huidige situatie
Kennisnemen nota onderwijs over
samenwerking
Vaststellen keuzenota
Vaststellen verordening

Planning
September 2012
December 2012
September 2012
Februari 2013
September 2013
Nader te bepalen

Juli 2012
April / mei 2013
September
December 2012

Het is niet uit te sluiten dat de planning, zoals opgenomen in bijgaand projectplan, in de loop van het project
aangepast zal worden. Ook zullen er mogelijk nieuw activiteiten worden toegevoegd. Dit heeft te maken met de
onduidelijkheid die er nog is over de precieze invulling van de drie transities. Het wetgevingstraject is nog niet
afgerond. Het is heel goed mogelijk dat er in de loop van 2012 en ook daarna nog, nog wijzigingen vanuit het
Rijk worden doorgegeven. De komende periode zal steeds duidelijker worden met welke opgave de gemeente
zich geconfronteerd ziet en welke nieuwe vraagstukken zich aandienen. Ook zal duidelijk worden of de
gemeente in staat is om al haar nieuwe taken op tijd in te voeren. Mogelijk moet in eerste instantie op
onderdelen gekozen worden voor een fasegewijze invoering.
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2.
Wat willen we bereiken?
De gemeente Goirle staat voor de opdracht om de drie transities op een dusdanige manier te implementeren dat
de doelgroepen van deze transities de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zoveel als mogelijk
zelfstandig in de samenleving te kunnen participeren. Voorgesteld wordt om deze opdracht uit te werken
binnen de kaders van de gemeentelijke beleidsvisie zoals vastgelegd in het beleidsplan 'Back to Basics: De
Nieuwe Koers'. Dit betekent dat bij de implementatie van de drie transities het gedachtegoed van De Kanteling
centraal staat. De Kanteling gaat uit van een herschikking in de verdeling van verantwoordelijkheid voor het
compenseren van belemmeringen in de participatie. Hierbij wordt een steeds centralere plek ingeruimd voor de
eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger én de samenleving en voor algemene voorzieningen. Deze
zijn voorliggend aan de zwaardere, veelal geïndiceerde, vormen van ondersteuning en individuele voorzieningen.
3.
Wat gaan we daarvoor doen?
Om de drie transities op een goede manier te implementeren, wordt de komende periode uitvoering gegeven aan
bijgaand projectplan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit plan geen statisch geheel is. Naarmate meer
duidelijkheid ontstaat over de opdracht waar de gemeente Goirle de komende jaren voor staat en de budgettaire
kaders zullen uitgangspunten, doelstellingen en projectactiviteiten verder aangescherpt en uitgewerkt worden.
Bij de implementatie van de drie transities zal nauw worden samengewerkt met de gemeenten in de regio
Midden-Brabant. In paragraaf 1.5 van bijgaand projectplan wordt hierop ingegaan. Ook wordt per transitie
aangegeven hoe de regionale samenwerking op dat gebied vorm krijgt. Als bijlage bij het projectplan zijn twee
documenten gevoegd waarin de uitgangspunten voor de regionale samenwerking zijn vastgelegd. Het betreft
het Koersdocument ROM en het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant. Wij vragen uw raad om ook
expliciet van deze uitgangspunten kennis te nemen.
Wij hebben ervoor gekozen om bij de transitie 'Jeugdzorg' ook nadrukkelijk de ontwikkelingen van het Passend
Onderwijs te betrekken. Dit is in afwijking van hetgeen op regionaal niveau gebeurd. Om deze reden wordt in
het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant niet of nauwelijks op deze ontwikkeling ingegaan.
4.
Wat mag het kosten?
Er is nog veel onduidelijkheid over de budgettaire kaders. Wel is nu al duidelijk dat een korting op het budget
wordt toegepast vanuit de gedachte dat gemeenten - door een integrale en innovatieve invulling van de nieuwe
taken - een efficiëntieslag kunnen maken. In paragraaf 1.8 'Financiën' van bijgaand projectplan wordt
aangegeven welke financiële gegevens op dit moment wel of niet bekend zijn.
5.
Communicatie en participatie / inspraak
In paragraaf 1.7 van bijgaand projectplan wordt ingegaan op de uitgangspunten van communicatie en
participatie. Deze uitgangspunten worden nader uitgewerkt in een communicatieplan. In ieder geval dient in
iedere fase van het project aandacht te zijn voor communicatie. Met name communicatie richting bestaande
cliënten dient uiterst zorgvuldig te gebeuren. Voorkomen moet worden dat er onrust onder de doelgroep
ontstaat over mogelijke wijzigingen in hun ondersteuningsaanbod.
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6.
Vervolgtraject besluitvorming
In het projectplan zijn per transitie, voor zover het nu mogelijk is, de projectactiviteiten en planning
weergegeven. Hierbij is tevens aangegeven op welk moment besluitvorming door uw raad nodig is.
7. Fatale beslisdatum
N.v.t.
8. Voorstel
1. Kennis te nemen van het projectinitiatief en projectplan Triple T.
2. Kennis te nemen van het Koersdocument ROM en het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant.
3. Vast te stellen dat voor de implementatie van de drie transities het kader zoals vastgelegd in het
beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' als uitgangspunt wordt meegegeven.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris
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De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 06-03-2012;
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 20-03-2012;
gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van het projectinitiatief en projectplan Triple T.
2. Kennis te nemen van het Koersdocument ROM en het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant.
3. Vast te stellen dat voor de implementatie van de drie transities het kader zoals vastgelegd in het
beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' als uitgangspunt wordt meegegeven.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-04-2012.
, de voorzitter

, de griffier
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