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Inhoud presentatie

1. Korte uitleg decentralisaties en wat er al 
besloten is

2. Uitleg inhoud Beleidskader sturing, bekostiging 
en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo

3. Vooruitblik procedure besluitvorming
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Sociaal domein

Het sociaal domein omvat de 9 levensgebieden 
van de mensen (wonen, huishouden voeren, 
ontmoeten, meedoen, werken, opgroeien, 
rondkomen, leren en zorgen)

Bij het sociaal domein is er sprake van 
overheveling van taken en bevoegdheden van 
rijk naar gemeenten verpakt in 3 transities
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Welke Decentralisaties?

● 3 Decentralisaties per 1 januari 2015:
● – Participatiewet;
● – AWBZ/Wmo
● – Jeugdzorg
● Daarnaast 4e Transitie per 1 augustus 2014: 

Passend Onderwijs
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Waarom Decentralisaties?

● Financiële noodzaak (minder financiële 
middelen). → Bezuiniging gaat pijn doen.

● Inhoudelijke ambitie (uitgaan van 
mogelijkheden mensen i.p.v. beperkingen).

● Oplossingsrichting (kracht om problemen op te 
lossen terug leggen in de samenleving).
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Uitgangspunten aanpak 
decentralisaties

1. De burger, het huishouden en de buurt staan 
centraal

2. Organiseer het eenvoudig en overzichtelijk

3. Eigen kracht en doeltreffend maatwerk

4. Samenwerken op basis van vertrouwen

5. Kwaliteit borgen in het sociale domein
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Uitdaging voor vernieuwing
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Inhoud Participatiewet

● Essentie: alle burgers zoveel mogelijk laten 
participeren in de samenleving, bij voorkeur 
met een reguliere baan.

● Samenvoeging van de Wet werk en bijstand, de 
Wet sociale werkvoorziening en een deel van 
de Wajong;

● Uitvoering Participatiewet in Rivierenland via 
Regionale RIW;
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Inhoud AWBZ/Wmo

– Essentie: alle burgers zoveel mogelijk laten participeren in 
de samenleving

– niet: dure zorg, maar: eigen kracht en zelfredzaamheid, 
sociale netwerk [0e lijn] en  algemene 
(welzijns)voorzieningen [1e lijn] 

– Extramuraliseren: zo lang mogelijk zelfstandig laten 
wonen; de zorg al of niet professioneel zo dicht mogelijk bij 
huis aanbieden

– Veranderingen: AWBZ verdwijnt. Functie begeleiding komt 
naar gemeenten. 
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Inhoud Jeugdzorg

● Gemeenten  worden verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp (jeugdzorg, pleegzorg, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, 
JeugdzorgPlus, jeugd-GGZ, jeugd-LVB)
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Inhoud Passend Onderwijs

● Hervorming onderwijs met als doel meer zorgleerlingen in het 
regulier onderwijs op te vangen;

● Scholen hebben een zorgplicht: zorgen dat ieder kind op de 
juiste plaats in het onderwijs terecht komt en passende zorg 
krijgt;

● Scholen (primair, voortgezet en speciaal) werken samen in 
een samenwerkingsverband. Neerijnen valt in het 
samenwerkingsverband samen met de gemeenten Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Tiel;

● Het samenwerkingsverband stelt een Ondersteuningsplan 
vast dat in overleg met gemeenten is vastgesteld.
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Waar staan we nu, wat is er al 
besloten

● Contouren voor een sociaal domein (najaar 2013)
● Regionaal Transitiearrangement Jeugd (RTA) 

(eind 2013)
● Regionale Groeinota Jeugdzorg (eind 2013)
● Bestuurlijke afspraken met Bureau Jeugdzorg en 

Landelijke Werkende Instellingen (begin 2014)
● Proces bestuurlijke afspraken met MEE (voor 1 

mei 2014)
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Enkele cijfers jeugdzorg gemeente 
Neerijnen

Aantal inwoners (1-1-2014)                                  12.020

Aantal jeugdigen tot 25 jaar                                   3.846

Jeugdigen jeugd-GGZ                                              180

Jeugdigen vrijwillige provinciale jeugdzorg                 55 

Jeugdigen pleegzorg                                                     5

Jeugdigen jeugdbescherming                                     15

Jeugdigen jeugdreclassering                                        5

Zorgmeldingen bij Bureau Jeugdzorg                         40

Jongeren AWBZ-zorg                                                  60

Totaal aantal in jeugdzorg 360. Dat is ongeveer 10% van het totaal aantal jeugdigen  
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Enkele cijfers AWBZ/Wmo 
gemeente Neerijnen

In Neerijnen ontvangen 110 mensen AWBZ begeleiding. 

Van deze 110 mensen:

– ontvangen 62 mensen individuele begeleiding en 48 mensen groepsbegeleiding

– ontvangen 68 mensen uitsluitend zorg in natura en 39 mensen uitsluitend PGB ( +3 mensen ontvangen 
beiden)

De onderverdeling in grondslagen is als volgt:

– Somatische aandoening/ziekte (SOM):     15

– Psychogeriatrische aandoening/ziekte (PG):   5

– Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY): 25

– Lichamelijke handicap (LG):                     15

– Verstandelijke handicap (VG):                         50 (volwassenen en jeugd)

– Zintuiglijke handicap (ZG):                           0 

– Totaal:                                                       110
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Wat is (boven)regionaal?
Jeugdzorg

Jeugdzorg
Lokaal Regionaal Bovenregionaal
Toeleiding hulp
Jeugdhulp
Preventie GGZ
Kortdurende en 
gezinsbehandeling
en
Verslavingszorg 
(preventie)
Eerstelijns 
psycholoog
 

Jeugdbescherming, 
Jeugdreclassering 
en AMK/SHG
Verblijf deeltijd
Diagnostiek
Verslavingszorg 
(behandeling)
Beschermd wonen
Langdurige zorg 
en begeleiding
Ambulante 
woonbegeleiding

Jeugdzorg plus
Expertise en 
behandelcentrum 
(geweld in 
afhankelijkheidsrel
aties)
Forensische zorg
Crisishulpverlenin
g jeugdzorg 
(spoedzorg)
Crisis/verblijf 24 
uur residentieel
Verblijf pleegzorg
Gespecialiseerde 
diagnostiek VB en 
jeugd GGZ

Jeugdzorg
Lokaal Regionaal Bovenregionaal
Toeleiding hulp
Jeugdhulp
Preventie GGZ
Kortdurende en 
gezinsbehandeling
en
Verslavingszorg 
(preventie)
Eerstelijns 
psycholoog
 

Jeugdbescherming, 
Jeugdreclassering 
en AMK/SHG
Verblijf deeltijd
Diagnostiek
Verslavingszorg 
(behandeling)
Beschermd wonen
Langdurige zorg 
en begeleiding
Ambulante 
woonbegeleiding

Jeugdzorg plus
Expertise en 
behandelcentrum 
(geweld in 
afhankelijkheidsrel
aties)
Forensische zorg
Crisishulpverlenin
g jeugdzorg 
(spoedzorg)
Crisis/verblijf 24 
uur residentieel
Verblijf pleegzorg
Gespecialiseerde 
diagnostiek VB en 
jeugd GGZ
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Wat is (boven)regionaal?
WMO/AWBZ

AWBZ/WMO
Lokaal Regionaal Bovenregionaal
Inloop en 
ontmoetingsfuncties
Praktische 
thuisbegeleiding/hul
p
Woonbegeleiding
Ontmoetingsactivitei
ten/ groepen
Dagbesteding in 
wijken en dorpen 
o.a. voor ouderen
Kortdurend verblijf 
(deels)
Persoonlijke 
verzorging (deels)
Preventie

Gespecialiseerd
e dagbesteding 
incl. vervoer
Kortdurend 
verblijf (deels)
Arbeidsmatige 
dagbesteding/
begeleid werken
Vakantieactivite
iten

Zeer 
specialistische 
begeleiding, 
zintuiglijk 
beperkten, 
meervoudig 
complex 
gehandicapt, 
VG in 
combinatie met 
(ernstige) 
gedragsproblem
atiek
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Doel Beleidskader sturing, 
bekostiging en inkoop

Beleidskader geeft antwoord op de vragen:

– Hoe sturen we?

– Hoe willen we het bekostigen?

– Hoe willen we het inkopen?

Beleidskader is regionaal voorbereid en beperkt zich tot 
de regionale en bovenregionale vormen van zorg. Over 
(de inkoop van) de lokale vormen van zorg komt een 
apart voorstel
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Beleidskader sturing

Sturing: bij wie leg je welke rol, welke verantwoordelijkheden, 
welke bevoegdheid neer;

● Waarom sturing: meer samenredzaamheid in de 
samenleving laten ontstaan en bezuinigingen 
rijksvergoedingen realiseren;

● Waarop gaan we sturen: sturen op de aandachtsgebieden 
kwaliteit, verbruik, uitgaven en effect;

● Keuze sturing voor 2 modellen:

– Sturing in overleg met burger: regie bij de gemeente;

– Zelfsturing door burger: de burger aan het roer
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Sturingsindicatoren

Indicatoren zijn punten waarop je wilt meten of het 
goed gaat of dat bijsturing nodig is. 

● Huidige indicatoren werken goed 
(cliënttevredenheid, afname of stabiliteit 
problematiek, doelrealisatie en reden 
beëindiging zorg)

● Nieuwe indicatoren toevoegen: doorlooptijd van 
de zorg en uitblijven nieuw beroep op jeugdzorg 
of begeleiding vanuit Wmo.
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3 Beslispunten bij Sturing

● 1. Voor 2015 en 2016 kiezen voor het sturingsmodel 
'sturing in overleg met burger' en toegroeien naar 
'zelfsturing door burger'

● 2. Gebruik blijven maken van de bestaande 
sturingsindicatoren en 2 nieuwe sturingsindicatoren 
ontwikkelen en inzetten;

● 3. Het college van B&W opdracht geven om samen met de 
andere gemeenten onderzoek te doen gericht op het 
komen tot een solidariteitsmodel waarbij de risico's voor 
individuele gemeenten afnemen (voorstel in juni/juli 
gemeenteraad).
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Beleidskader bekostiging van zorg

● Gemeente stelt budget beschikbaar voor de 
uitvoering van de ondersteuning en begeleiding 

● De vraag: op welke wijze vindt de bekostiging 
nu en in de toekomst plaats

● Voorstel: nu pas op de plaats. Straks 
cliëntgestuurde financiering met regie en 
keuzevrijheid bij de burger in de vorm van PGB 
met trekkingsrecht;
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2 Beslispunten bij bekostigen van 
zorg

● 1. In 2015 en 2016 voor zowel de nieuwe taken 
Jeugdzorg als AWBZ/Wmo de huidige 
bekostigingsmodellen blijven gebruiken;

● 2. kiezen voor een PGB met trekkingsrecht met 
een gefaseerde groei zodat in 2020 80% van 
de cliënten een PGB gebruikt. Daarbij een 
uitzondering maken voor de zeer 
specialistische  vormen van zorg en situaties 
met een hoog risico.
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Voorlopig rijksbudget

Het rijksbudget 2015 voor Neerijnen is voorlopig vastgesteld 
op:

– AWBZ/Wmo (nieuwe taken) € 1.211.446

– Jeugdzorg                            € 1.622.814

* Definitief budget wordt bekend gemaakt in de meicirculaire

* In het rijksbudget is de bezuiniging al verwerkt (AWBZ  
begeleiding 25% en jeugdzorg oplopend tot 15% in 2017)

* Uitgangspunt budgettair-neutraal

* Straks ontschotting budgetten Participatie, Wmo en Jeugdzorg
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Beleidskader Inkoop van zorg

● Inkoop: Er voor zorgen dat de juiste leveringen en/of diensten van de juiste kwaliteit 
en plaats, in de juiste hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar zijn;

● Inkoopmodellen: aanbesteden, langdurige (partner)relaties en bestuurlijk 
aanbesteden;

● Uitgangspunten bij inkoop in 2015 en 2016:

– aansluiting bij keuze sturingsmodel;

– rekening houden met overgangsrecht in 2015 voor bestaande cliënten;

– meer bieden tegen minder budget, innovatie in het aanbod, (keten)samenwerking, 
werkwijzen en methodieken nodig;

– de te kiezen inkoopvorm moet reëel haalbaar zijn
● Aanbieders moeten innoveren;
● Vanaf 2017 is cliënt via PGB zelf de inkoper en niet meer de gemeente (m.u.v. 

mensen die het zelf echt niet kunnen, gesloten verblijf en crisisopvang).
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4 Beslispunten inkoop van zorg 

1. Voor de inkoop in 2015:

– aansluiten bij bestaande inkoopmodellen;

– bij aanbesteden kiezen voor onderhands aanbesteden;

– bij privaatrechtelijke contracten een looptijd hanteren van 
een jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar;

– binnen de afspraken aan aanbieders ruimte bieden voor 
vernieuwing;

– waar mogelijk bij nieuwe inkoopcontracten afspraken 
maken over 'social return'
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4 Beslispunten inkoop van zorg 

2 – Bestaande jeugdzorgaanbieders een 
verantwoording laten inleveren over hun 
transformatie en

  – Bestaande en nieuwe aanbieders de 
mogelijkheid bieden voor 1 september 2014 
voorstellen voor innovatief aanbod in te dienen.
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4 Beslispunten inkoop van zorg 

3. Voor de inkoop 2016 kiezen voor een vorm die 
voorziet in de volgende voorwaarden:

– toegroeien naar de burger als nieuwe inkoper

– ruimte voor diversiteit en innovatie

– een breed aanbod om maatwerk en keuzevrijheid te 
realiseren

– op voorhand geen goede aanbieders uitsluiten en

– ook kansen voor kleinere gespecialiseerde 
leveranciers.
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4 Beslispunten inkoop van zorg 

4. Gefaseerd toegroeien naar de situatie dat 
cliënten zelf inkopen waarbij in 2020 80% van 
de cliënten zelf inkoopt. Voor het vangnet, zeer 
specialistische zorg en situaties met een hoog 
risico blijft de gemeente het aanbod inkopen
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Samenvatting

● Beleidskader is een groeimodel
● Voor het jaar 2015 het bestaande voortzetten. Cliënten bestaande 

zorg blijven garanderen. Samenwerken met bestaande 
aanbieders en met bestaande bekostigings- en inkoopvormen

● Voor het jaar 2016 naast bestaande aanbieders ruimte bieden 
aan nieuwe aanbieders. Aanbod verbreden, maatwerk bieden aan 
cliënten. Toewerken naar de burger als nieuwe inkoper

● Vanaf 2017 wordt de burger de nieuwe inkoper. In 2020 koopt 
80% van de cliënten eigen zorg in, kiezen zelf hun zorgaanbieder 
en maken afspraken over prijs en prestaties. Gemeente faciliteert 
en bewaakt minimale kwaliteit en veiligheid.
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Verdere besluitvorming in 2014 door 
College en Raad

● Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop (besluit Raad)
● Inkoopnota (besluit College → Infonota Raad)
● Nota solidariteit gemeenten (besluit Raad)
● Nota beleidsprestaties (besluit Raad)
● Verordeningen en beleidsregels (besluit Raad)
● Vaststelling definitieve beleidsplannen (besluit Raad)
● Nota van inrichting (besluit College → Infonota Raad)
● Werkprocessen en protocollen (besluit College)
● Informatievoorziening (besluit College → Infonota Raad)
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Vragen/Opmerkingen

                     ?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

