
 

“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:  24 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Voortgangsrapportage transities 

 

1. Aanleiding 

In deze raadsmemo/voortgangsrapportage wordt een actuele stand van zaken gegeven van 

de landelijke ontwikkelingen in het kader van de transities. Daarnaast zijn de gemaakte 

stappen in het kader van de voorbereidingen/werkzaamheden op regionaal en lokaal niveau 

op een rij gezet. De in de afgelopen maanden behaalde doelen en resultaten en de nog te 

nemen hobbels in de komende periode komen hierin op hoofdlijnen aan bod. Daarbij is een 

splitsing gemaakt in de voorbereidingen die regionaal worden getroffen en de werkzaamheden 

die op lokaal niveau door de in maart jl. ingestelde interne stuur- en projectgroep in gang zijn 

gezet.  

2. Inhoudelijke mededeling 

 

Voortgang landelijk 

 

AWBZ/Wmo - Participatiewet 

Het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord hebben ingrijpende gevolgen voor de financiële 

ruimte en de beleidsruimte van gemeenten. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) heeft daarin een gemeentelijke positie bepaald. In de algemene 

ledenvergadering van 5 juni jl. heeft het bestuur de leden van de VNG dit standpunt 

voorgelegd. Gemeenten hebben vrijwel unaniem een inzet vastgesteld in de resolutie „een 

vitale lokale samenleving‟ waarin condities en uitgangspunten zijn geformuleerd voor een goed 

decentralisatieproces. Het kabinet heeft daarop een inhoudelijke reactie gegeven met als 

conclusie dat het zij de gemeenten op verschillende punten tegemoet komt, zie brief aan de 

leden van de VNG 19 juli 2013. Het VNG bestuur heeft ingestemd dat verder wordt gewerkt in 

en via verkennende gesprekken in de Werkkamer.  
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Het is een stap in de goede richting en geeft vertrouwen dat gemeenten en Rijk ook 

daadwerkelijk vanuit hetzelfde vertrekpunt beginnen aan de omvangrijk decentralisaties. De 

verwachting is dat beide wetsvoorstellen, zowel de Participatiewet als de nieuwe Wmo, in het 

najaar aan de Kamer kunnen worden aangeboden.  

 

Jeugdzorg 

Voor de decentralisatie van de Jeugdzorg ligt er een conceptwet bij de Tweede Kamer. De 

VNG heeft met steun van gemeentebestuurders en -ambtenaren gepleit voor een wet waar 

gemeenten mee uit de voeten kunnen. Daar lijkt nu perspectief op. Een cruciaal punt bij de 

voorbereidingen is tijdig inzicht in omvang en verdeling van de Jeugdzorgbudgetten. De 

meicirculaire, zie onderstaande paragraaf „financiën‟, ligt daarover een tipje van de sluier op.  

 

Financiën 

Het kabinet gaat vanaf 2015 enorme ombuigingen in zorg en ondersteuning doorvoeren. Deze 

bezuinigingen worden in het Zorgakkoord en in de startnotitie decentralisatie Wmo wel 

substantieel verzacht. Maar de rekening voor de huishoudelijke hulp (€ 89 miljoen) wordt wel 

doorgeschoven naar gemeenten. In de raadsmemo van 10 juni jl. zijn in het kader van de 

transities de eerste cijfers uit de meicirculaire gepresenteerd. Met de transities zijn grote 

bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om „nieuw geld‟ voor gemeenten, voor een ander 

deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke 

ombuigingstaakstellingen. In de circulaire die 31 mei is gepresenteerd is de hoogte van het 

budget en de verdeling voor 2015 op basis van historische gegevens over het gebruik van 

jeugdzorg op gemeentelijk niveau bekend gemaakt, zie raadsmemo 11 juni jl. In de 

meicirculaire 2014 wordt vervolgens bekendgemaakt wat de budgetten zijn per gemeente op 

basis van de objectieve verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016. In de 

septembercirculaire 2013 wordt naar verwachting inzicht geboden in de historische verdeling 

voor 2015 van de budgetten voor de nieuwe Wmo. Helder is dat er voor wat betreft de 

decentralisatie jeugdzorg en de financiën daaromtrent een tipje van de sluier voor 2015 is 

opgelicht . Dat geldt niet voor de AWBZ-Wmo en de Participatiewet waarbij hierover naar 

verwachting in de septembercirculaire 2013 meer prijs wordt gegeven. 

 

Samenwerking 

Op 15 maart 2013 heeft minister Plasterk gemeenten opgeroepen samenwerkingsverbanden 

te vormen met het oog op de taken die op de gemeenten afkomen in het kader van de 

decentralisaties in het sociale domein. Met de VNG is overeengekomen dat uiterlijk 31 mei 

2013 gemeenten zouden aangegeven met welke gemeenten zij samenwerkingsverbanden in 

het sociaal domein willen aangaan. Uit deze inventarisatie blijkt dat alle gemeenten hebben 

uitgesproken onderdeel uit te gaan maken van een samenwerkingsverband. Zoals bekend 

vormt Hof van Twente al langer een onderdeel van een verband met 14 Twentse gemeenten 

en voor wat betreft de Participatiewet met de gemeente Hengelo, gemeente Borne en de SWB 

Midden Twente. In de paragraaf „Voortgang regionale voorbereidingen‟ wordt op de laatste 

stand hieromtrent nader ingegaan.   

 

Informatievoorziening 

In een verkenning van de informatievoorziening proberen 13 gemeenten en de VNG en KING 

de samenhang in het sociaal domein een stap verder te brengen. Ze bekijken samen de 

mogelijkheden en beperkingen. KING en VNG hebben daarbij de handen ineen geslagen om 

in het kader van de transities de behoefte op het gebied van informatiehuishouding in het 

sociaal domein te verkennen. Op 29 juli jl. heeft KING het eindadvies „Verkenning 

Informatievoorziening Sociaal domein (VISD)‟ gepresenteerd waarin de kansen en 

mogelijkheden op dit gebied zijn opgenomen. De verkenning gaat over specifieke thema’s als 

de informatiebehoefte van burgers en professionals en de benodigde standaarden voor 

informatie-uitwisseling. Daarnaast zijn knelpunten geanalyseerd bij de gegevensuitwisseling en 

zijn de kaders voor verantwoording verkend. 
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Decentralisaties vereisen van  gemeenten dat zij burgers aanzetten tot zelfredzaamheid, en 

het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit vraagt een nieuwe organisatorische setting, en 

een nieuwe taakverdeling in de samenwerking tussen burgers, bedrijven en gemeenten. Met 

gevolgen voor gemeentelijke processen,  informatievoorziening en ICT. De uitdaging wordt te 

blijven redeneren vanuit de dienstverlening aan burgers en bedrijven, en processen, producten 

en diensten, oplossingen en informatievoorziening, daarbij te laten aansluiten. Ontwikkelingen 

als de decentralisaties brengen complexe informatiekundige vragen boven tafel. 

Inrichtingsprincipes als 'zelforganisatie', 'één gezin, één plan, één regisseur', en steeds 

intensievere (keten-)samenwerkingen, leiden tot een verdergaande complexiteit in de 

gemeentelijke procesinrichting en informatiehuishouding.  

 

KING zal in de komende maanden een aantal afwegingen voor beleidskeuzen en regie 

verwoorden in een handreiking die gemeenten in samenhang met het opgestelde concept 

Programma van Eisen (PvE) kunnen gebruiken. Deze versie van het PvE zullen gemeenten 

verder ontwikkelen. KING neemt hiervan de regie op zich en richt hiervoor een proces van 

beheer en ontwikkeling in. De verkenning met een bijbehorend concept Programma van Eisen 

moeten de komende maanden leiden tot een concreet voorstel waar gemeenten mee uit de 

voeten moeten kunnen. Eind november wordt het voorstel voorgelegd aan de Bijzondere 

Algemene Ledenvergadering van de VNG. 

 
Voortgang regionale voorbereidingen 

 

Jeugdzorg 

Binnen de Regio Twente wordt onder de noemer “Samen 14” samengewerkt aan onder meer 

de transitie Jeugdzorg. Dit heeft geleid tot een Visienota die in alle gemeenten is vastgesteld, 

door uw Raad in april 2013. Vervolgens is regionaal gestart met de voorbereiding van de 

notitie “Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente”. Deze notitie geeft aan op welke manier de 

samenwerking binnen de verschillende vormen van jeugdzorg wordt vormgegeven en 

gefinancierd. De notitie is met een aantal raadsleden besproken in een technisch beraad op 21 

augustus en staat geagendeerd voor behandeling in de Raad van 24 september. Op basis van 

deze nadere kaderstelling door de Raad kan vervolgens de samenwerking verder worden 

vormgegeven. 

 

De komende periode zal in regionaal verband gewerkt worden aan het opstellen van het 

zogenaamde transitie arrangement. In dit arrangement moeten de betrokken partijen, 

gemeenten en aanbieders van zorg, aangeven op welke manier de zorgcontinuïteit wordt 

gegarandeerd voor alle cliënten die op 31 december 204 een bepaalde vorm van zorg 

ontvangen. Verder moet in beeld worden gebracht wat er wordt gedaan om frictiekosten te 

beperken.  

 

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is begin juli 2013 door het Kabinet naar de 2e 

Kamer gestuurd. Op  12 september  sluit de mogelijkheid voor Kamerleden om schriftelijke 

vragen te stellen over het wetsvoorstel. Aan de hand van de vragenbeantwoording beslist de 

Tweede Kamer over de vervolgstappen en het tempo van het vervolgproces. Deze 

ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. 

 

AWBZ/Wmo 

Ook bij de transities AWBZ/Wmo is in de afgelopen maanden de samenwerking op een rij 

gezet. Anders dan bij de transities Jeugdzorg waarbij de samenwerking een verplichting is is 

het streven in het kader van de transitie AWBZ/Wmo naar voldoende uitvoeringskracht. 

Daarvoor zoeken dezelfde 14 Twentse gemeenten samen naar voldoende uitvoeringskracht 

om zich voor te bereiden op de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Zeker voor meer 

specialistische taken hebben gemeenten behoefte om expertise te bundelen en inkoopkracht 

te versterken. In de komende maanden wordt hieraan het verdere vervolg gegeven. 
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Participatiewet 

Als gevolg van het sociaal akkoord in april jl. heeft het kabinet een forse koerswijziging ingezet. 

De afgelopen maanden is er hierover in de politiek verder gedebatteerd wat kort voor de 

zomervakantie heeft geleid tot een contourennota. Na de vakantie worden de gevolgen hiervan 

verder uitgewerkt. Hierin wordt samen opgetrokken met de gemeente Borne, gemeente 

Hengelo en de SWB Midden Twente.  

 

Voortgang lokale voorbereidingen  

 

Algemeen 

Naast de regionale voorbereidingen is de gemeente op basis van de bestuursopdracht van 12 

maart jl. aan de slag gegaan om de daarin opgenomen doelen en resultaten uit te werken. In 

de eerste stuurgroepvergadering 13 juni jl. zijn de eerste resultaten te weten een overall-

planning en deelprojectplannen AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet opgeleverd. 

Daarnaast is door de projectgroep in de afgelopen maanden stevig ingezet op het intern onder 

de aandacht brengen van de opdracht waarvoor de gemeente staat. In verschillende sessies 

met uiteenlopende doelgroepen is gesproken over wat er op de gemeente afkomt, welke 

voorbereidingen in gang zijn gezet, een stip op de horizon en wat er de komende periode 

allemaal te doen staat. In de komende weken/maanden gaat de projectgroep verder aan de 

slag met werkprocessen (taken, functies, formatie), toekomstige inrichting en de communicatie 

nog verder uit te breiden naar overige doelgroepen.  

 

Communicatie 

In de afgelopen maanden is er in hoofdzaak geïnvesteerd in het in de organisatie onder de 

aandacht brengen van wat er op de gemeente Hof van Twente afkomt. In diverse 

overleggen/bijeenkomsten zijn de opgaven waarvoor de gemeente staat met betrokkenen 

gedeeld. Het managementteam, college van B&W, de Wmo-raad, gemeenteraad, 

ondernemingsraad en de gemeentelijke organisatie met een daarvoor speciaal georganiseerde 

„transitiedag‟ zijn op verschillende momenten over de laatste ontwikkelingen bijgepraat. 

Communicatie is voor het verkrijgen van draagvlak van groot belang. De nieuwe taken zullen 

een grote impact hebben op het huidige functioneren van de gemeentelijke organisatie. Niet 

alleen financieel gezien zijn de transities een flinke opgave en risico voor de gemeente maar 

ook inhoudelijk brengen de nieuwe taken de nodige consequenties met zich mee. Gemeenten 

krijgen naar verwachting minder budget voor dezelfde taken wat betekent dat daarnaast 

sprake is van transformatie. De nieuwe taken zullen efficiënter en doelmatiger moeten worden 

uitgevoerd. Voor een soepel verloop van de transities is een zorgvuldig communicatietraject 

van belang. Om de communicatie in goede banen te leiden is een communicatieplan in 

voorbereiding. De verwachting is dat het plan in september/oktober aan de stuurgroep ter 

besluitvorming kan worden voorgelegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een webpagina 

waarop onder meer interne dan wel externe belangstellenden, betrokkenen, professionals, 

collega‟s, college- en raadsleden de laatste ontwikkelingen kunnen volgen.  

 

Planning 

Er is nog veel in beweging. Vooral de onduidelijkheid van de taken die op gemeenten afkomen 

en de bijhorende budgetten maken het nog niet mogelijk nu al op alle taken vergaande 

stappen te zetten. De onduidelijkheid wordt vooral veroorzaakt doordat er nog geen 

besluitvorming (in de Tweede en Eerste kamer) heeft plaatsgevonden. 

 

Voor de AWBZ/Wmo worden de budgetten per gemeente naar verwachting in de 

septembercirculaire bekend gemaakt. Verder is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) bezig een overgangsrecht voor de bestaande AWBZ-cliënten en de 

bestaande Wmo-cliënten te formuleren. Hoe dit eruit gaat zien en welke financiële 

consequenties dit voor gemeenten heeft is nog niet duidelijk. Inmiddels zijn al wel concept 

wetteksten gereed voor de AWBZ/Wmo, Participatiewet en de Jeugdzorg.  
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Deze voorstellen zullen naar verwachting in het najaar in de Kamer worden behandeld. Daar 

waar mogelijk en noodzakelijk worden de voorbereidingen verder voorbereid maar zolang de 

kerngegevens niet bekend zijn te weten: welke taken, omvang budgetten, overgangsrechten 

en wetten, lopen de voorbereidingen vertraging op.  

 

Inkoop-/aanbesteding 

Zoals reeds aangegeven onder „planning‟ zijn er nog veel onduidelijkheden en veel zaken in 

beweging. Zolang de genoemde kerngegevens nog niet bekend zijn kunnen gemeenten geen 

financiële en juridisch bindende afspraken met zorgaanbieders maken.  

 

Overige ontwikkelingen 

Hieronder worden in het kort een aantal ontwikkelingen opgesomd waarmee de gemeente al 

enige tijd in voorbereiding is, als pilot al enige tijd draait dan wel in haar organisatie als 

structuur al heeft ingebed. Deze ontwikkelingen hebben allen raakvlakken met de komst van 

de nieuwe taken. Grotendeels zijn deze verschillende ontwikkelingen, waarin 

ondersteuning/zorg wordt geleverd, al voorbereid op de transities om de implementatie van de 

nieuwe taken goed te laten verlopen. Deze ontwikkelingen dragen allen bij en moeten op 

termijn leiden tot de inrichting van een nieuw sociaal domein waarbij de burgers uit Hof van 

Twente op een duidelijke, snelle en doelmatige manier worden geholpen bij de vragen die zij 

hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat mensen geholpen worden om hierbij 

optimaal gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden uit hun 

omgeving en tenslotte daar waar het echt nodig is, ondersteuning op maat kan worden 

geboden door de gemeente. 

 

Meldpunt 

Eén van deze ontwikkelingen in het sociale domein van Hof van Twente is onder meer de 

fysieke inrichting van het Meldpunt Hof van Twente. De gemeente Hof van Twente heeft in de 

afgelopen jaren geïnvesteerd in de veranderende opstelling van de overheid waarbij de eigen 

kracht voorop staat. Hof van Twente heeft daarbij de samenwerking gezocht met de 

welzijnsinstellingen Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Stichting Informele Zorg (SIZ) en MEE 

Twente. Deze samenwerking richt zich op het Gesprek waarin de vraagverheldering centraal 

staat. In het Gesprek moet duidelijk worden wat de exacte vraag van de burger is en wat de 

mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De verwachting is dat deze samenwerking eind september 

2013 ook fysiek gaat plaatsvinden. Door nauwer samen te werken en fysiek bij elkaar te zitten, 

kunnen de oplossingsrichtingen in het maatschappelijk veld  / welzijnsterrein beter worden 

benut. 

 

Ook kunnen burgers met meerdere problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn beter 

worden geholpen door één totaaloplossing te bieden waarbij het voor de cliënt overzichtelijker 

en duidelijker wordt; één plan, één aanspreekpunt. Het Meldpunt is een groeimodel en zal zich 

in de loop der tijd, met de komst van de nieuwe taken verder ontwikkelen. Naast het bieden 

van de juiste vorm van ondersteuning worden de middelen zo optimaal mogelijk ingezet. 

 

Wijkserviceteams (WST) 

Hof van Twente heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten van Wijkserviceteams 

(WST). In Delden draait sinds februari 2012 een eerste pilot. Het WST bestaat uit verschillende 

professionals te weten politie, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Stichting Welzijn 

Ouderen (SWO), MEE Twente, de woningcorporatie en wijkverpleegkundigen. Het WST is een 

netwerk van professionals dat probleemsituaties gezamenlijk oppakt.  Daarnaast heeft WST 

als functie om deze problemen in een vroeg stadium aan te pakken. De partners van het WST 

informeren elkaar over probleemsituaties in de wijk, zodat men van elkaar weet wie 

(coördinatie en casemanager) er betrokken is en wie wat doet. Het Meldpunt en het WST 

werken met elkaar samen. Multi-probleem situaties zullen veelal worden doorverwezen/ 

opgepakt door het WST en het WST kan mensen met vragen op het gebied van de 

maatschappelijke ondersteuning, doorsturen naar het Meldpunt. 
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Jeugdhulpteam (JHT) 

Op het gebied van jeugd werkt de gemeente sinds enkele jaren met een Jeugdhulpteam 

(JHT). Het JHT is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wordt 

aangestuurd door de procesmanager Jeugd van de gemeente Hof van Twente. In het JHT 

werken AMW (algemeen maatschappelijk werker), de GGD (arts jeugdgezondheidszorg), 

Bureau Jeugdzorg Overijssel, de politie Hof van Twente en de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Hof van Twente samen. Het JHT bespreekt na aanmelding en met toestemming van 

de ouders/verzorgers de problemen van het kind en/of gezin. Vervolgens maken ze, in nauw 

overleg met ouders/verzorgers (via de aanmelder), afspraken over de manier waarop ze het 

kind en/of gezin het beste kunnen helpen en wie daar het beste voor ingeschakeld kunnen 

worden. 

3. Conclusie 

Er is in de aflopen periode veel werk verzet. De regionale voorbereidingen evenals de lokale 

voorbereidingen zijn in volle gang en leveren steeds meer resultaten op. Er zijn al meerdere 

belangrijke stappen gezet. Daarnaast werpen in het verleden gestarte ontwikkelingen/pilots te 

weten de Wijkserviceteams en het Jeugdhulpteam zijn vruchten af. De transformatie van het 

sociale domein van Hof van Twente, waarbij de eigen kracht voorop staat, krijgt steeds meer 

vorm. In de komende periode zal er nog veel werk moeten worden verricht. Door het uitblijven 

van belangrijke kerngegevens lopen een aantal voorbereidingen vertraging op. Hof van 

Twente is hierin geen uitzondering. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken. 

Het is vervelend maar vooralsnog leidt dit niet tot problemen.   

 

 

 

 

 

 


