Advies aan B en W
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Portefeuillehouder René Peters/Hendrik Hoeksema

Voorstel
1. Aan de raadsadviescommissie ter kennisneming toe te sturen bijgaande informatienota met
bijlagen over de Kamerbrief ‘Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst’ en
regionale voorbereiding Transitie AWBZ
2. De uitbreiding van de gemeentelijke taak ‘cliëntondersteuning’ op te pakken in het regionaal
voorbereidingstraject Transitie AWBZ;
3. In te stemmen met de aangepaste regionale planning

Aanleiding
De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost hebben de voorbereidingen voor de transitie AWBZ
gezamenlijk opgepakt. De planning voor de gezamenlijke voorbereiding is aangepast naar aanleiding
van het regeerakkoord “Bruggen slaan”. Naast de begeleiding worden gemeenten per 2015
verantwoordelijk voor de extramurale persoonlijke verzorging. De financiële middelen worden sterk
beperkt voor zowel de nieuwe als bestaande Wmo-taken. We hebben u hierover bij
raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 geïnformeerd. Met het zorgakkoord en de daarop volgende
kamerbrief van 25 april 2013 wordt een aantal voornemens uit het regeerakkoord uitgesteld en/of
verzacht. Dit heeft opnieuw gevolgen voor de regionale planning.
Argumenten
2.1 Cliëntondersteuning is verweven met de onderwerpen/pilots die in regionaal verband zijn
opgepakt.
Het budget voor cliëntondersteuning, dat nu door het rijk wordt ingezet ter financiering van de
MEE-organisatie, wordt per 2015 overgeheveld naar gemeenten. Cliëntondersteuning is
verweven met de onderwerpen en pilots die in regionaal verband zijn opgepakt, zoals de
toegang en de gezamenlijke opdracht aan de welzijnsinstellingen (waaronder MEE).
3.1 De landelijke planning van het wetsvoorstel Wmo en de gemeenteraadsverkiezingen 2014
werken vertragend.
Het Kabinet verwacht het wetsvoorstel Wmo in het 4e kwartaal 2013 aan te bieden aan de
Tweede Kamer. Dan pas worden de kaders voor de nieuwe taken en de maatwerkvoorziening
hulp bij huishouden duidelijk. Dit en de gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart 2014 maken
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dat vaststelling van het beleidsplan (aanvulling nieuwe taken) en de verordening voor de zomer
2014 niet haalbaar is. Dit wordt najaar 2014.
3.2 De invoering van de maatwerkvoorziening hulp bij huishouden wordt voor nieuwe en bestaande
klanten ingevoerd per 1 januari 2015.
Het Kabinet verwacht het wetsvoorstel Wmo in het 4e kwartaal 2013 aan te bieden aan de
Tweede Kamer. Dan pas worden de kaders voor de nieuwe taken en de maatwerkvoorziening
hulp bij huishouden duidelijk. Dit en de gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart 2014 maken
dat vaststelling van het beleidsplan (aanvulling nieuwe taken) en de verordening voor de zomer
2014 niet haalbaar is. Dit wordt najaar 2014.
Kanttekening
3.1 Er zijn nog veel onduidelijkheden over de voornemens van het kabinet.

Op basis van de eerste inventarisatie van de kamerbrief is bijgaande aangepaste
planning opgesteld. Er moet nog veel worden uitgewerkt. Vragen en onduidelijkheden
zijn er onder andere nog over de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning. De
ontwikkelingen worden goed gevolgd. Indien nodig wordt de planning aangepast.
Randvoorwaarden
a. Financiën
De kamerbrief bevat geen informatie over de vertaling van de landelijke taakstellingen naar
gemeenteniveau. Informatie hierover komt via de financiële circulaires.
b. Communicatie
De betrokken aanbieders worden door de gemeente Oss namens de regio geïnformeerd. De
individuele gemeenten informeren de lokale Wmo-adviesraden.
Over de voortgang van de transitie wordt regelmatig met de WMO-Raad Oss gesproken.
c. Uitvoering
Het beleidsontwikkeltraject dat we gezamenlijk met aanbieders, cliënten en Wmo-adviesraden
hebben doorlopen wordt in 2013 afgesloten met het beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar
Wmo’. Hierin worden de onderdelen die niet ter discussie staan vastgelegd. Dit plan is de basis voor
de regionale pilots en de verdere regionale voorbereidingen. In 2014 wordt het beleidsplan
aangevuld met de nieuwe taken van de Wmo.
Het regionaal bestuurlijk en ambtelijk aanjaagteam bewaken de voortgang van de samenwerking
(Oss is regionaal projectleider).
Monitoring over de transities vindt plaats in het bestuurlijk/ambtelijk overleg over de drie transities
(verantwoordelijk portefeuillehouders, procesmanager en projectleiders).
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d. Overlegd met
Intern overleg:


projectleiders transitie AWBZ



Frans van Haren (co-advies)



Peter Noten, afdelingshoofd SMO



Hendrik Hoeksema

Extern overleg: Poho Transitie AWBZ Brabant Noordoost-oost (akkoord).
Bijlagen
1. Kamerbrief van 25 april 2013: ‘Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst’;
2. De notitie ‘Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg’, bijlage bij de kamerbrief;
3. Aangepaste regionale planning;
4. Inventarisatie Persoonlijke Verzorging Brabant Noordoost-oost;
5. Raadsinformatienota.
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