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Aanleiding
Vanaf de transitie van de AWBZ naar de Wmo hebben we in de regio Brabant Noordoost-oost
actief een regionale samenwerking opgepakt. Het regionale beleidsplan ‘Transformatie AWBZ
naar Wmo deel I en II’ vormen de inhoudelijke basis voor onze samenwerking. Hierin zijn onze
visie en uitgangspunten vastgelegd. In de Centrumregeling Wmo 2017-2020 hebben we
afspraken over de regionale inkoop van de nieuwe Wmo taken vastgelegd.
Om tijdig een besluit te nemen over deze regionale samenwerking gaan we in 2018 evalueren.
Bij voortzetting van de samenwerking herijken we de regionale beleidsplannen en benoemen
we speerpunten voor de nieuwe samenwerkingsperiode.
Dit beleidsverslag is een tussenstand van de uitvoering van ons regionale beleid. Het verslag is
niet uitputtend, we schetsen de stand van zaken en geven de belangrijkste trends en
ontwikkelingen weer.
Relatie met eerdere besluitvorming
Raadsbesluit 12 december 2013:
Raadsbesluit 27 mei 2014:
Raadsbesluit 24 mei 2016:
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Vaststelling Beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar
Wmo Deel I’
Vaststelling Beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar
Wmo Deel II’
Toestemming verlenen voor het aangaan van de
'Centrumregeling Wmo Noordoost-oost 2017'. Daarin is
opgenomen dat de Centrumregeling in 2018 geëvalueerd
wordt.

In onderstaande afbeelding is het proces naar nieuwe beleidsvorming in kaart gebracht.
Bijgaand beleidsverslag is een eerste stap in dit proces.
Afbeelding 1 Proces naar een nieuw Beleidsplan en een nieuwe Centrumregeling vanaf 2020

Beoogd resultaat
Sinds de decentralisatie Wmo in 2015 zijn we als gemeenten samen met onze partners volop in
ontwikkeling om het nieuwe zorg- en welzijnslandschap in te richten. Dit is een traject van
meerdere jaren, waar we nu nog middenin zitten. Met dit beleidsverslag laten we zien hoe we er
op dit moment in de regio BNOO voor staan. Dit geeft een tussenstand: wat doen we voor
goede ondersteuning aan onze inwoners, welke ontwikkelingen zijn in gang zijn gezet,
welke verbeterpunten zien we en hoe richten we monitoring en verantwoording in.
Argumenten
Het beleidsverslag laat zien welke ontwikkelingen binnen de Wmo BNOO plaatsvinden
Na een paar jaar uitvoering van de Wmo2015 is het tijd om de inhoudelijke ontwikkelingen in
beeld te brengen. De afgelopen jaren zijn er op onderdelen stappen gezet en besluiten over de
aanpak genomen. Nu brengen we de verschillende onderdelen samen. Dat geeft overzicht en
een goed beeld van hoe we aan de transformatie werken.

Z/035741 AB/022751

Tegenargumenten
Het beleidsverslag levert geen nieuw beleidsplan Wmo op
Het beleidsverslag geeft een stand van zaken binnen de lopende samenwerkingsperiode van
onze regio voor de Wmo. We zijn nog volop in ontwikkeling. Het beleidsverslag levert input op
voor het proces naar een nieuw beleidsplan zoals afbeelding 1 laat zien.
Financiële gevolgen en dekking
Het beleidsverslag betreft een inhoudelijke tussenstand. Voor de financiële tussenstand kennen
we de monitorrapportages per kwartaal.
Communicatie
In februari 2018 wordt bijgaand Beleidsverslag ambtelijk toegelicht en besproken in de
Adviesraad Sociaal Domein van Boekel. Bij het herijken van de regionale beleidsplannen zullen
de ASD’s, cliëntorganisaties en zorgaanbieders in de regio actief worden betrokken. In de nog
op te stellen procesplanning wordt dit opgenomen.
Planning vervolg
1. Evaluatie van de Centrumregeling Wmo 2017-2020 BNOO en regionale samenwerking
2. De regionale beleidsplannen op visie en uitgangspunten herijken
3. Een aantal werksessies organiseren (ambtelijk en bestuurlijk)
a. Netwerkpartners hierbij actief betrekken
b. ASD’s actief betrekken in regionaal traject (vooraf, tussendoor, afsluitend met advies)
4. Met elkaar bespreken wat onze doelen zijn en welke sturingsinstrumenten we willen inzetten.
5. Daarna een regionale transformatieagenda Wmo (met concrete acties) opstellen.
Wij hopen u met bijgaand ‘Beleidsverslag Wmo’ voor nu voldoende geïnformeerd te hebben
over de stand van zaken van de transformatieopgaven in de Wmo en het proces naar een
nieuw Beleidsplan en nieuwe Centrumregeling vanaf 2020. U wordt in het verder proces en
besluitvorming betrokken.
Met vriendelijke groet,
College van B&W

Bijlagen:
Beleidsverslag Transformatie Wmo Brabant Noordoost-oost
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