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Aan

:

Gemeenteraad

Van

:

Rob Engels

Datum

:

19 maart 2014

Betreft

:

Tijdpad raadstraject decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Graag wil ik u in deze memo informeren over de planning van de onderwerpen die in de loop
van dit jaar ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
ITEM

Omschrijving

Planning en besluitvorming

Inkoop- en
subsidiemodel
Transitie Jeugdzorg
en AWBZ regio
Nijmegen

Vaststellen uitgangspunten voor het
contracteren van de AWBZ- en
Jeugdzorgaanbieders per 1 januari
2015.

Bespreken in
commissievergaderingen 17 of
24 april 2014
Vaststellen door Raad 8-5-2014

Vaststelling
verdeling budgetten
inkoop- en
subsdiemodel op
basis van
budgetrecht Raad

Afzonderlijk raadsvoorstel met betrekking tot de verdeling van de
budgetten in verband met het inkoop- en subsidiemodel. De meicirculaire zal hopelijk duidelijkheid
geven over de macrobudgetten die
beschikbaar komen.

Vaststellen door Raad 10 juli
2014

Financiële kaders
Wmo/Jeugdzorg

Inzicht in omvang, besteding en
verwachte besteding/begroting
financiële middelen die zijn
gemoeid met Wmo en Jeugdwet
2015.

19 juni 2014 Kaderbrief

Terugmelding
uitkomsten
regionale en lokale
inkoop en
subsidiering via
informatienota.

Terugmelding stand van zaken en
resultaten van inkoop en subsidiering.

16 oktober 2014 informatienota
in Raad

Besluit over
Huishoudelijke Hulp

Op het budget dat de gemeente
ontvangt voor hulp bij het
huishouden wordt met ingang van 1
januari 2015 een korting van 40%
toegepast. Voor Wijchen komt dit
neer op 1 miljoen euro.

Bespreken in
commissievergadering 5-62014 of 12-6-2014
10-7-2014 Raad
Resultaat: Besluit over
www.wijchen.nl
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Wij leggen de raad scenario’s voor
om de bezuinigingstaakstelling per
1 januari 2015 te realiseren.
Beleidsplan
Wmo/Jeugdzorg/Ge
zondheidsbeleid

Verordening(en)
Wmo en jeugdzorg
2015

realiseren bezuiniging
Huishoudelijke Hulp

Huidig Wmo beleidsplan loopt tot
en met 2015; eind 2014 willen wij
een update van dit beleidsplan ter
vaststelling voorleggen.
Belangrijkste thema’s:
• integrale dienstverlening
• samenhang met zorg vanuit de
Zwv
• ondersteuning mantelzorgers en
vrijwilligers
• vroegsignalering en preventie
• keuzemogelijkheden tussen
aanbieders
• vormgeving cliëntondersteuning
• toegankelijkheid van
voorzieningen.
In het beleidsplan worden
noodzakelijke items uit wetten
meegenomen in update van het
huidige Wmo-beleidsplan.
In 2015 wordt een volledig herzien
integraal beleidsplan gemaakt.

Bespreken in
Commissievergadering
25-9-2014 of 2-10-2014
Vaststellen door Raad 16-102014
Resultaat: vastgestelde update
beleidsplan
Wmo/Jeugdzorg/Gezondheidsbeleid

In de verordeningen worden
beleidskeuzes vastgelegd over o.a:
- Pgb-beleid
- Eigen bijdrage beleid
- Inzet middelen Wet
tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten
- Algemene en
maatwerkvoorzieningen
- Vormgeving clientenparticipatie

Bespreken in
Commissievergadering
20-11-2014 of 27-11-2014
Vaststellen door Raad op 1112-2014
Resultaat: Vastgestelde
Verordening(en) Wmo en
Jeugd 2015

Eind 2015: herzien beleidsplan
vaststellen in Raad

