
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  26 maart 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Lisanne van Geen, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Actieplan 2013, Regionale samenwerking Wmo, Awbz en Jeugdzorg 

 

1. Aanleiding 

Begin januari is het Actieplan 2013 Maatschappelijke Ondersteuning Twente” verschenen. In 

dit Actieplan 2013 wordt de bestuurlijke opdracht uitgewerkt rondom de Twentse samen-

werking rond de decentralisaties Awbz, de ontwikkelingen Wmo en de Transformatie 

Jeugdzorg. Een integrale brede aanpak voor maatschappelijke ondersteuning van jong tot 

oud!, voor het eerst verenigd in één Actieplan.  

 

Het Actieplan met bijlagen geeft concreet richting aan de uitvoering van de Twentse samen-

werking rond de Transformatie Jeugdzorg Twente, de decentralisatie Awbz en de Samen-

werking Wmo in Twente. De primaire verantwoordelijkheid voor de opbouw van de stelsels ligt 

vanzelfsprekend bij de afzonderlijke gemeenten. De regionale samenwerking moet er toe 

leiden dat er efficiency voordelen ontstaan zodat deze doelstelling voor de afzonderlijke 

gemeenten haalbaar wordt. Het uitgangspunt van de samenwerking is lokaal wat lokaal kan en 

regionaal wat regionaal moet. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het is noodzakelijk dat er een integraal Twents actieplan/werkplan 2013 voor beide transfor-

maties verschijnt.  

 

De urgentie voor de jeugdzorg is duidelijk: Omdat voor 1 januari 2014 de afspraken over onze 

bovenlokale samenwerking gereed moeten zijn, willen de Twentse gemeenten 2013 benutten 

voor het maken van de ontwerpslag, ofwel: Hoe ziet het nieuwe jeugdzorgstelsel er per 2015 

uit en hoe gaat het functioneren?  In het eerste kwartaal van 2013 willen bestuurders tot een 

scenario voor de gezamenlijke taken komen, zodat voor de zomer keuzes kunnen worden 

gemaakt over dit ontwerp.  
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Een tweede aanleiding is het regeerakkoord “Bruggen Slaan”. Op 8 november is in het 

bestuurlijk overleg ingestemd om de gevolgen vanuit het regeerakkoord tegen het licht te 

houden en te komen met een nieuw procesvoorstel Awbz-Wmo. Het bestaande Twents plan 

van aanpak Awbz moet op basis van alle recente ontwikkelingen geactualiseerd worden.  

 

Ook zijn er nieuwe voorstellen in het regeerakkoord die de Wmo raken en een afweging 

vragen of deze bovenlokaal dan wel regionaal opgepakt dienen te worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de forse bezuiniging op de huishoudelijke hulp (HH) maar ook rond de 

decentralisatie Persoonlijke verzorging. Kortingen van 75% en 25% betekenen dat stevige 

keuzen gemaakt moeten worden, die impact zullen hebben op de doelgroep, de organisaties 

maar ook de gemeente(n). 

 

Ten derde komt daarbij de manifeste wens van bestuur en management om scherp te 

focussen en transparant te maken wat wordt opgepakt en op welke schaal (regionaal en 

lokaal). Uiteraard helpt dit ook om lokaal voldoende capaciteit vrij te maken om te kunnen 

meedoen. 

 

Grote opgave, focus noodzakelijk 

De decentralisaties en ontwikkelingen geven een grote opsomming van activiteiten die lokaal 

en bovenlokaal opgepakt kunnen worden.  

 

Een indeling en prioritering, is mede gelet op de (te) krappe capaciteit noodzakelijk. Er zijn 2 

belangrijke ijkpunten om te prioriteren voor deze regionale samenwerking. 

a. De impact van een traject op de samenleving en de gemeente. Met andere woorden: als 

gemeente(n)  willen we klaar zijn en onze zaak voldoende op orde hebben als de klanten 

komen.  

b. De verplichting/noodzaak samen te werken vanuit regelgeving, bestuurlijke wil en/of 

efficiency (slim samenwerken). In de jeugdzorg wordt het bijvoorbeeld op onderdelen 

verplicht om bovenlokaal samen te werken.  

 

Het plan ordent allereerst alle activiteiten op hoofdzaken, nevenzaken en lopende zaken. 

Na de besprekingen, bestuurlijk en ambtelijk, tussen de gemeenten is vastgesteld dat de 

prioriteit moet komen te liggen bij: 

 
Awbz/Wmo 

 Decentralisatie begeleiding (in brede zin: groep/individueel en kortdurend verblijf ).   

 Bij het 1e punt wordt ook de decentralisatie persoonlijke verzorging meegenomen. 

 Scenario’s contracten huishoudelijke hulp in 2014 omdat de contractverlenging eind dit jaar 

afloopt.  

 Scenario’s hoe om te gaan met de bezuiniging huishoudelijke hulp, mede in relatie tot de  

instelling van een zgn. compensatiefonds. 

 
Jeugdzorg  

 Als gemeenten kiezen we voor een bovenlokale organisatie en uitvoering van onder meer 

de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg, alsmede Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling.  Dit betekent het samen vormgeven van deze taken. Hierbij 

hoort ook een uitspraak over het gewenste sturingsmodel.  

 Bovenlokaal, als sprake is van efficiencyvoordelen: hoe gespecialiseerder het aanbod, hoe 

logischer het is bovenlokaal samen te werken. Bijvoorbeeld als het gaat om crisiszorg, 

residentiële zorg, aanbod van specialistische zorg voor de kinderen en jongeren met een 

licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Er wordt een beslis-

document ontwikkeld op dit punt. 

 Transitie voorbereiden met de provincie Overijssel en overige partners. De concrete over-

dracht en continuering van huidige cliënttrajecten (met lopende indicaties), gefinancierd 

vanuit provinciale middelen, of vanuit de AWBZ en/of Zvw, moeten gewaarborgd zijn. 
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Dit actieplan is geschreven terwijl er nog veel onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld de 

nieuwe wetgeving, de uitwerkingen van het regeerakkoord en overheveling van de budgetten, 

die het fundament vormen voor de nieuwe stelsels. Het is daarom een dynamisch document 

dat wanneer de ontwikkelingen erom vragen in overleg met de gemeenten (ambtelijk/ 

bestuurlijk) bijgesteld zal worden. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt welke middelen nodig 

zijn om de doelen te behalen. 

3. Conclusie 

Met de vaststelling van het Actieplan TJT wordt de projectorganisatie de opdracht gegeven om 

verder uitvoering te geven aan het plan. Periodiek zal worden teruggekoppeld door de bestuur-

lijk coördinatoren naar de verantwoordelijke (lokale) bestuurders. 

 

Naast extern beraadt de gemeente zich intern over de transitie Jeugdzorg en de AWBZ. Dit 

geldt eveneens voor de decentralisatie in het kader van de Participatiewet. Binnenkort zal met 

uw raad in een technisch beraad, gepland op 10 april a.s., kort terugblikt worden op de reeds 

afgelegde route en zal er van gedachten worden gewisseld over „waar we naar toe willen‟ en 

„hoe daar te komen‟. Daarnaast wordt in de komende maanden onderzocht in hoeverre de drie 

transities samenhangen, waar de overlap / verbindingen liggen en zal de implementatie en de 

positionering van de nieuwe taken worden voorbereid. In het kader hiervan heeft ons college 

recent een bestuursopdracht vastgesteld die aan u ter kennisname is gezonden. 

 

De raad wordt op een groot aantal momenten tot 1 januari 2015 actief gevraagd beslissingen 

te nemen op het gebied van de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg. Op 10 april is er een 

technisch beraad waarin onder andere gesproken wordt over de invulling van de lokale route-

kaart om te komen tot de transformatie van het sociale domein (decentralisaties AWBZ 

begeleiding, Jeugdzorg en participatiewet), hierbij komt ook de rol en betrokkenheid van de 

raad uitgebreid aan de orde. Op dit moment is het nog niet mogelijk precies aan te geven 

wanneer de raad betrokken wordt, aangezien er door het Rijk nog heel veel ingevuld moet 

worden. 

 


