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Ter inzage
N.v.t.

Aan de gemeenteraad,
0. Samenvatting
Binnen het sociale domein is er sprake van drie transities, te weten: transitie 'Jeugdzorg', transitie 'AWBZ Wmo' en de invoering van de Participatiewet. Als gevolg van deze transities krijgt de gemeente er met ingang
van 1 januari 2015 een groot aantal taken bij die voorheen vielen onder de verantwoordelijkheid van de
landelijke en provinciale overheid. Hierbij gaat het om alle zorg en ondersteuning aan jeugdigen, de AWBZfuncties begeleiding en kortdurend verblijf en een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van re-integratie
en participatie. In bijgaande nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' wordt ingegaan op hetgeen wat, op
basis van de nieuwe wetgeving, gaat veranderen en hoe de gemeente Goirle hiermee wil omgaan. De
voorgestelde werkwijze heeft betrekking op arrangementen (wat doen we voor onze inwoners?), de werkwijze
(de weg naar passende ondersteuning), de financiering en verantwoording van zorg en ondersteuning en
communicatie.
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Met de transities Jeugdzorg, AWBZ - Wmo en de invoering van de Participatiewet, wordt de gemeente
verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan haar inwoners. Omdat er sprake is
van een grote samenhang tussen de transities, krijgt de gemeente de kans om een samenhangend stelsel van
maatschappelijke ondersteuning in te richten op alle leefgebieden van de inwoners. In bijgaand nota 'Triple T:
van beleid richting uitvoering' wordt ingegaan op hetgeen wat, op basis van de nieuwe wetgeving, gaat
veranderen en hoe wij hiermee om willen gaan. De nota is een finetuning van de kaders en uitgangspunten die
door uw raad reeds zijn vastgesteld. Hiermee willen wij het speelveld bepalen waarbinnen de uitvoering verder
vorm kan krijgen.
2. Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat we op 1 januari 2015 klaar zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de transities vragen om een andere manier van denken en werken zowel voor de
gemeente als voor uitvoerende organisaties en inwoners. Deze omslag is niet van vandaag op morgen gemaakt.
De realisatie van het ideaalplaatje moet daarom ook gezien worden als een groeiproces. De structuur moet op 1
januari 2015 gereed zijn maar de inhoudelijke vernieuwing heeft een gefaseerde aanpak die langer duurt.
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering'. In deze nota is een aantal voorstellen
opgenomen waarover van uw raad besluitvorming wordt gevraagd. Voor de bredere context verwijzen wij u
naar bijgaande nota.
Voorstel pagina 17:
De toegang tot de nieuwe taken te organiseren bij ’t Loket waarbij afstemming plaatsvindt tussen 't
Loket en die organisaties die ook een functie hebben in de toegang.
Voorstel 20:
De huidige structuur van ’t Loket aanvullen met expertise op het gebied van jeugd. Hiermee wordt ’t Loket een
samenwerkingverband van de gemeente, de huidige maatschappelijke partners (IMW, ContourdeTwern en MEE)
en een partner die jeugdexpertise levert.
Voorstellen pagina 28:
 In 2015 de budgetten te labelen voor de drie afzonderlijke transities binnen het fonds sociaal domein.
 Resultaatsturing als uitgangspunt te nemen voor de gewenste resultaten in relatie tot de hoofddoelen uit
het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'.
 Verdere indicatoren c.q. uitkomstdefinities en meeteenheden ontwikkelen door het college.
 Populatiefinanciering en bestuurlijk aanbesteden als bekostiging- en contractmodel in te zetten in de
specialistische zorg.
 Waar mogelijk de samenwerking op het gebied van inkoop en contractering laten aansluiten bij de regionale
samenwerking.
4. Wat mag het kosten?
Er zijn aan dit voorstel geen kosten verbonden. De invoering van de nieuwe taken heeft echter wel financiële
consequenties. Uitgangspunt is dat deze opgevangen worden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde
budgetten. Daarnaast is het zo dat in deze notitie de kaders voor de inkoop worden geschetst. Na
besluitvorming van de nota worden deze verder uitgewerkt en zullen met aanbieders afspraken worden
gemaakt. Uiteraard onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2015.
Financiële risico's
Bij de transities is er sprake van een open einderegeling. Dit betekent dat te allen tijde adequate zorg en
ondersteuning beschikbaar moet zijn wanneer een inwoner hiervoor in aanmerking komt. Hiermee loopt de
gemeente een potentieel financieel risico, immers als de gereserveerde middelen zoals opgenomen in de
begroting zijn uitgenut, ontslaat dit de gemeente niet van de 'plicht' verdere zorg en ondersteuning te
financieren. Dit risico zal zo veel als mogelijk worden ondervangen door een financieringsmodel te ontwikkelen
dat aansluit bij het beschikbare budget.
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5. Communicatie en participatie / inspraak
In de voorbereiding op de invoering van de transities zijn en worden op verschillende manieren en op
verschillende moment externen betrokken. Het gaat dan om de betrokken aanbieders van zorg en welzijn,
inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen en belangenorganisaties/cliëntenraden. Op 16 december jl. is er
een bijeenkomst georganiseerd voor belangenorganisaties en cliëntenraden met als doel hen mee te nemen in
veranderingen en de kaders voor het gemeentelijk beleid. Nadat ons college een besluit heeft genomen over de
nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' is deze voor advies toegestuurd aan deze organisaties. Het is voor
hen waarschijnlijk niet mogelijk om hun reactie al voor de vergadering van de commissie Welzijn kenbaar te
maken. Gevraagd is om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 27 februari de reactie toe toesturen zodat
uw raad deze kan betrekken bij de bespreking in uw vergadering van 11 maart a.s..
6. Vervolgtraject besluitvorming
Na besluitvorming door uw raad over de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' zal de uitvoering verder
vormgegeven worden.
7. Fatale beslisdatum
De nieuwe taken worden ingevoerd op 1 januari 2015. Het is van belang om uiterlijk in het eerste kwartaal van
2014 duidelijk te hebben wat het speelveld is waarbinnen de uitvoering kan plaatsvinden. De rest van het jaar
is hard nodig om de uitvoering ook daadwerkelijk vorm te geven.
8. Voorstel
In te stemmen met de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' en de daarin opgenomen voorstellen.

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. 28-01-2014;
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 18-02-2014;
gelet op de Gemeentewet;

besluit:

In te stemmen met de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' en de daarin opgenomen voorstellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-03-2014.
, de voorzitter

, de griffier
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