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Themabijeenkomst raad transities 
17 september 2014

Waar staan we?
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Context: sociaal domein

Het sociaal domein  omvat de 9 levensgebieden van de mensen: 
● wonen 

● huishouden voeren 

● ontmoeten 

● meedoen 

● werken 

● Opgroeien

● Rondkomen

● Leren 

● Zorgen

● Levensgebieden in samenhang bekijken

● Overdracht van taken en bevoegdheden naar de gemeenten 
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Welke transities ?

● Nieuwe Wmo (AWBZ/Wmo)
● Jeugdzorg
● (Participatiewet)
● (Passend onderwijs)

 Focus in deze presentatie op Wmo en jeugdwet 
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transitie en transformatie

transitie

transformatie

Rijk

Gemeente

Burger
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Één project

De implementatie van de nieuwe Wmo en 
jeugdwet in gezamenlijkheid

opgepakt.

Van transitie naar transformatie
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Documenten (al besloten)

1. Contouren voor een sociaal domein (raad 28-11-2013)

2. Regionaal Transitiearrangement Jeugd/RTA (raad 19-2-2013)

3. Regionale Groeinota Jeugdzorg (raad 19-12-2013)

4. Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop (raad 5-6-2014)

5. Nota solidariteit gemeenten (raad 10-7-2014)

6. Nota beleidsprestaties (raad 10-7-2014)

7. Nota van inrichting (college 3-6-2014 en infonota raad)

8. Inkoopnota (college en infonota raad) behandeld als 
vertrouwelijk document
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Inzoomen op Nota van inkoop (1)

Inkoop productgroepen
● Via subsidie

1. Cliëntondersteuning

2. Jeugd- en opvoedhulp (provinciale jeugdzorg)

3. Verslavingszorg
● Via contract

Overig
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 Nota van inkoop (2)

Inkoop lokaal

● Toeleiding hulp

● Cliëntondersteuning

● Informatie en advies

● Kortdurende en 
gezinsbehandelingen 

● Verslavingszorg 

● Eerstelijns psycholoog 

Inkoop regionaal 
● Jeugdhulp
● Begeleiding individueel
● Persoonlijke verzorging (begeleiding)
● Vervoer door vrijwilligers
● Collectief vervoer
● Jeugdbescherming
● Jeugdreclassering
● Verblijf deeltijd
● Jeugd Specialistische GGZ
● Jeugd GGZ Dyslexie
● Kortdurend verblijf
● Begeleiding groep
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Nota van inkoop (3)
Inkoop 
centrumgemeente

● Beschermd wonen
● Maatschappelijke 

opvang
● Vrouwenopvang

Inkoop bovenregionaal 
en landelijk

Hele specifieke 
producten en in een 
aantal gevallen ook dure 
producten (vb. 
jeugdzorgPlus, gesloten 
psychiatrisch 
behandelingh en crisis 
residentieel 24 uur) 
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Inkoopnota (4)

Stand van zaken inkoop:

● Subsidiebeleidsregels en offerteaanvragen: 
voor het zomerreces klaargemaakt en uitgezet

● Subsidieaanvragen en offertes binnen
● Op dit moment: voorbereiding beschikkingen en 

contractonderhandelingen lopen. 
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NOG TE BESLUITEN (voor 1 november 2014)

1. Beleidsplan Wmo 2015 en jeugdwet 2015 en 
2016 (vaststelling beleid)

2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Neerijnen 2015 en Verordening jeugdhulp 
Neerijnen (Wettelijk kader uitvoering)

Verordening kan niet los worden gezien van het 
beleidsplan
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Beleidsplan 

Doelstelling:

Zicht geven op de wijze waarop in Neerijnen 
invulling wordt gegeven aan de gewenste 
verandering in de zorg en ondersteuning.

Voor een periode van 2 jaar
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8 thema's zijn de kern van het 
beleidsplan

1.Focus op eigen kracht en de kracht van het netwerk
2.Van zware zorg naar lichte zorg
3.Verschuiving van individueel naar collectief
4.Samenwerken en verbinden
5.Cliëntondersteuning, keuzevrijheid en tevredenheid
6.Toegankelijkheid dienstverlening en openbare gebouwen 

gewaarborgd
7.Eisen aan zorgaanbieders rondom innovatie en kwaliteit
8.Betaalbaar, duurzaam en effectief

Deze acht thema’s zijn reeds eerder verwerkt in de nota 
beleidsprestaties
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Verordening maatschappelijke 
ondersteuning

Vervangt de vigerende verordening

De grootste verandering is dat de verordening 
vraaggericht is en niet meer aanbodgericht.

De voorzieningen staan niet meer expliciet in 
de verordening vermeld. Men spreekt over 
maatwerkvoorziening. 
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Verordening Jeugdhulp

Tot 1 januari 2015

Tot 1 januari 2015 hebben ouders en jeugdigen recht 
op jeugdzorg krachtens de Wet op de jeugdzorg, 
betaald door de provincie. 

Tevens hebben zij recht op bepaalde vormen van 
zorg krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
AWBZ, waarbij zorgaanbieders door 
zorgverzekeraars worden gecontracteerd. Zoals de 
jeugd GGZ.
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Verordening Jeugdhulp

Vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een voorzieningenplicht voor wat dan in de 
Jeugdwet is gedefinieerd als jeugdhulp.

Hieronder vallen ook vormen van zorg die voorheen onder de AWBZ en de Zvw vielen.

Tevens worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De gemeente dient daar waar een jeugdige of zijn ouders dit nodig hebben 
bijproblemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie 
een voorziening te treffen op het gebied van jeugdhulp. Uitgangspunt hierbij blijft echter 
de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders. Het college is alleen gehouden een 
voorziening te treffen, als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen.
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Opstelling Verordeningen

● Modelverordeningen VNG
● Regionale samenwerking en afstemming
● Raamwerk
● Verordeningen jeugd en Wmo hebben dezelfde 

basis 
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Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Neerijnen en 

verordening Jeugdhulp

Inhoud/opbouw verordeningen

● Melding hulpvraag
● Vooronderzoek/persoonlijk plan 
● Gesprek
● Maatwerkvoorziening
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Kaderstellend

De verordening is kaderstellend voor de raad en 
biedt het College ruimte om zaken nader te 
regelen.

Landelijk volgen er nog diverse 
uitvoeringsregelingen maar ook moeten we als 
gemeente zelf nog verschillende 
uitvoeringsregelingen vaststellen, zoals met 
betrekking tot de uitvoering van het Persoons 
Gebonden Budget.
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Jeugdwet en sociaal team

●  Andere werkwijze: ontzorgen en normaliseren, Dichtbij. Samen 

met het gezin, het netwerk de scholen en de wijk

● Ontschotting:

● Integrale aanpak op alle levensdomeinen (1Gezin-1Plan-
1Casemanager)

● Investeren in preventie en eerstelijnszorg, verminderen instroom 
tweedelijnszorg

● Minder hulpverleners in het gezin: generalistische jeugd- en 
gezinswerkers die zelf meer kunnen afhandelen
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Taken sociaal team 

Voor inwoners van 0-100 jaar

● Zorg en begeleiding jeugdigen en volwassenen
● Ondersteunen en adviseren van basisvoorzieningen
● Versterken van de pedagogische gemeenschap
● Casemanagement multi problem/complex (1Gezin-1Plan)
● Toegang naar specialistische zorg en SAVE-team (signaleren 

en handelen bij veiligheidsrisico)
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Enkele cijfers jeugdzorg gemeente 
Neerijnen

Aantal inwoners (1-1-2014)                                  12.020

Aantal jeugdigen tot 25 jaar                                   3.846

● Jeugd LVB (AWBZ)         37
● Jeugd- en opvoedhulp                     42
● Jeugdreclassering en jeugdbescherming  76
● Jeugd GGZ                                                222
● Zorgmeldingen bij Bureau Jeugdzorg  30

Totaal:                                                 407
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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 (25) en jeugd (25))

– Zintuiglijke handicap (ZG):                           0 

– Totaal:                                                       110
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Financiën

● De uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet vindt plaats binnen de 
daarvoor gestelde financiële kaders = budgettair-neutraal

● De financiële middelen voor de uitvoering van de Wmo 2015, de 
jeugdzorg en de participatiewet, vormen samen het sociaal deelfonds. 
Voor Neerijnen is dit budget  als volgt opgebouwd:

Wmo 2015         € 1.228.301,--

Jeugdzorg         € 2.081.520,--

Participatiebudget * €1.322.682,--  

(p-budget/W-deel: € 92.943+ WSW € 1.229.738)

* excl. I-deel, schuldhulpverlening en minimabeleid
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Financiën

Zorg kunnen blijven waarborgen:

Wetsvoorstel Deelfonds sociaal domein wordt 
ingetrokken: Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om 
zelf goed in te zoomen op de lokale behoefte;

Voorstel om de ontvangen rijksmiddelen voor de 
uitvoering van jeugdhulp, begeleiding en 
participatie te oormerken met de mogelijkheid om 
binnen de genoemde domeinen met de budgetten 
te schuiven.
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Communicatie

Communicatieplan opgesteld i.s.m. Lingewaal

Doelgroepen:

Inwoners

    – Cliënten

– Nieuwe cliënten

– Algemeen (potentiële cliënten) 

Professionals werkzaam op het gebied van zorg, werk en inkomen

Vrijwilligers binnen kerk en verenigingsleven, mantelzorgers

Bestuurders (college, raad)

Anderszins betrokkenen (Wmo-raad, cliëntenraad, ambtenaren)


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

