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 Raadsmemo 

Datum:  16 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, afdeling Ontwikkeling, team Sociaal Domein 

Onderwerp:  Planning transities 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen van 9 september heb ik u een planning met betrekking tot de 

transities toegezegd. Deze memo gaat over deze planning. 

2. Inhoudelijke mededeling 

U krijgt van mij een uitgebreide en gedetailleerde planning ( 2 pagina’s op A3 formaat). Niet bij 

alle zaken die in deze planning staan en nog geregeld moeten worden, heeft u als raad een 

rol. Om deze reden heb ik die zaken waar u als Raad nog een rol heeft in een aparte planning 

(A4 overdwars) als bijlage bij deze memo gevoegd.  Ik stel u voor om vanaf nu alleen met u te 

communiceren indien: 

1. er wijzigingen of aanvullingen zijn ten aanzien van onderwerpen die de raad betreffen; 

2. er problemen onstaan ten aanzien van de realisatie van de planning voor 1.1.2015. 

 

De drie transities zijn omvangrijk, ingrijpend en brengen veel werk met zich mee. Om dit in 

goede banen te leiden is een planning opgezet. De basis hiervoor is de zogenaamde focuslijst 

1.1.2015 van de Vereniging nederlandse gemeenten voor Jeugd.  Deze lijst bevat die 

onderwerpen die in het kader van de Transitie Jeugdzorg geregeld moeten zijn per 1 januari 

2015. Deze lijst hebben wij in ingekleurd met onze lokale situatie en uitgebreid met de Wmo 

2015 en de Participatiewet. Hiermee hebben wij een duidelijk beeld van alles wat nog geregeld 

moet worden de komende maanden voor 1 januari 2015. Deze planning gaat niet over de 

planning en control die na 1 januari 2015 aan de orde is Wij richten op dit moment de begroting 

in en ontwikkelen een controle en rapporteringsmethodiek. De gedachte hierbij is dat vaker 

dan bij de reguliere budgetcyclus gerapporteerd wordt.  
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Aanvankelijk noemden wij  deze planning ons spoorboekje. Inmiddels zijn we overgestapt op 

de term dienstregeling. Het proces van transities is namelijk dermate dynamisch dat er bijna 

wekelijks bijstellingen op de planning moeten plaatsvinden. Van een aantal onderwerpen is 

duidelijk dat ze moeten gebeuren maar moet nog gedetailleerder een aantal relevante data 

ingevuld worden. Het meest pregnante voorbeeld hiervan is de ICT component waarbij wij in 

sterke mate afhankelijk zijn van leveranciers. Wij bereiden ons in dit verband ook voor op een 

plan B ofwel een noodscenario. 

 

Ik begrijp dat u zich vanuit uw betrokkenheid bij de inwoners van onze gemeente zorgen zou 

kunnen maken. Een zorg die bovendien gevoed kan worden door berichten in de pers hierover 

die niet altijd een positieve toonzetting hebben daar waar het gaat over “de gemeente”.  Mijn 

stellige indruk is dat wij in Hof van Twente en in de samenwerking binnen de regio (Samen 14) 

goed op koers liggen. Wij richten ons op die zaken die echt voor 1 januari 2015 geregeld 

moeten zijn (transitie).  Daarnaast zetten wij nog stappen op het spoor van de transformatie. 

Misschien niet zo veel en zo snel als ik ook  graag zou willen. Maar wel hetgeen maximaal 

mogelijk is binnen de beschikbare capaciteit.  

 

Voor de Participatiewet geldt dat u in uw vergadering van december 2014 een 8-tal 

verordeningen ter vaststelling krijgt aangeboden. Hierbij past de opmerking dat bij een aantal 

van deze verordeningen de beleidsmatige ruimte gering is.  
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Projectgroep

Stuurgroep

College

Commissie

Raad

In de lijn: Afdelingsmanager of gemeentesecretaris

weeknummer 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

van maandag 14-jul 21-jul 28-jul 4-aug 11-aug 18-aug 25-aug 1-sep 8-sep 15-sep 22-sep 29-sep 6-okt 13-okt 20-okt 27-okt 3-nov 10-nov 17-nov 24-nov 1-dec 8-dec 15-dec 22-dec

tot en met vrijdag 18-jul 25-jul 1-aug 8-aug 15-aug 22-aug 29-aug 5-sep 12-sep 19-sep 26-sep 3-okt 10-okt 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov 5-dec 12-dec 19-dec 26-dec

2 Beleid jeugdzorg

a Beleidsplan definitief 8-sep 16-sep 7-okt 28-okt

b Verordening 8-sep 16-sep 7-okt 28-okt

c Beleidsregels  Individuele voorzieningen (artikel 5 Verordening Jeugdhulp) 3-nov 10-nov 25-nov

d Beleidsregels persoonsgebonden budget (artikel 7 Verordening Jeugdhulp) 3-nov 10-nov 25-nov

2a/3a OZJT

a Raadsvoorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling en bestcie 11-aug 19-aug 9-sep 30-sep

b Inhoudelijk inrichting OZJT Regionaal met inbreng hvT

3 Beleid Wmo

a Beleidsplan concept

b Inspraak werkconferentie

c Beleidsplan definitief 28-aug 8-sep 16-sep 7-okt 28-okt

d Verordening 28-aug 8-sep 16-sep 7-okt 28-okt

e Beleidsregel eigen bijdragen algemene voorziening (art 11 Verord) 3-nov 10-nov 25-nov

f Beleidsregel kostprijs en eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen (16 Verord) 3-nov 10-nov 25-nov

g Beleidsregel vaststelling hoogte pgb (18 Verord) 3-nov 10-nov 25-nov

h Beleidsregel voorwaarden pgb sociaal netwerk (19 Verord) 3-nov 10-nov 25-nov

i Beleidsregel waardering mantelzorgers (29 Verord)

4 Beleid Participatiewet Wwb

a Afstemmingsverordening Participatiewet 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

b Verordening individuele inkomenstoeslag 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

c Re-integratieverordening 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

d Verordening verrekening boete 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

e Verordening cliëntparticipatie Zie 16 clientparticipatie

f Verordening loonkostensubsidie en loonwaarde 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

g Verordening tegenprestatie 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

h Verordening indiividuele studietoeslag PPW 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

i Verordening partiicipatiefonds 27-okt 4-nov 25-nov 16-dec

13 Werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy

a Privacyscan VISD 17-nov 24-nov

b afspraken / convenanten met partners over omgang met gegevens en privacy Obv VNG modellen beschikbaar 17-nov 24-nov

c beleidsregels opstellen over omgang met prvacy in oktober 17-nov 24-nov

d Dialoog met de Raad over privacy en integriteit nog nader te plannen i.o.m. Raad

?? ?? ??

16 Clientenparticipatie

a onderzoek clientparticipatie per 1.1.2015 in samenwerking Wmo Raad 1e Kwartaal 2015

2014

THEMA/ONDERWERP


