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Uitgangspunten transitie Begeleiding.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding
inclusief vervoer en kortdurend verblijf, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo. Met de
decentralisatie wordt de extramurale begeleiding ingepast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Weliswaar is deze decentralisatie controversieel verklaard, maar omdat de algehele verwachting luidt dat
deze uiteindelijk (de verwachting is: per 1 januari 2014) toch doorgaat wordt de raad gevraagd kennis te
nemen van en in te stemmen met een negental uitgangspunten.
B.

Voorgesteld besluit

Akkoord te gaan met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de uitgangspuntennotitie decentralisatie
AWBZ, die als volgt luiden:

1. De gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende hebben de intentie de
transitie AWBZ gezamenlijk in A2-verband op te pakken. Daarbij kunnen zij eigen
keuzes maken.
2. Er komt een beleidsneutrale invoering per 2014, maar wel worden in 2013 eventuele
mogelijkheden voor vernieuwing onderzocht.
3. De A2-gemeenten hebben het voornemen zelf regie te houden op de toegang, maar de
benodigde en ontbrekende kennis extern in te kopen.
4. Vervoer van en naar een voorziening voor dagbesteding vraagt om een indicatie.
5. Er wordt gekozen voor een bestuurlijk aanbesteden als subvariant van de IIB-procedure.
Eventueel kan dit worden aangevuld met subsidies voor bijzondere activiteiten.
6. Er wordt gekozen voor een gezamenlijke bestuurlijke aanbesteding in A2-verband.
7. Er wordt voor gekozen de bestaande infrastructuur rondom vervoer van en naar
dagbesteding niet te wijzigen in 2014. De tarieven kunnen wel wijzigen.
8. Er wordt gekozen voor een meer op maat invulling van de functie kortdurend verblijf
door verbinding te zoeken met prestatieveld 4.
9. Er wordt voor gekozen om voor begeleiding en kortdurend verblijf een (vorm van) PGB
mogelijk te blijven maken. Bij keuze voor een PGB gelden de volgende eisen:
a. Cliënt maakt (eventueel met hulp) een individueel ondersteuningsplan.
b. Er gelden competentie-eisen voor de budgethouder (of diens vertegenwoordiger).
c. De cliënt ontvangt geen geld op rekening, maar een virtueel budget (vouchers of
trekkingsrechten).
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d. Zorgverlening vindt in principe plaats door professionals en niet door mantelzorgers of
huisgenoten, tenzij...
e. Bij verantwoording ligt het accent op de voorkant van het proces.
C.

Inleiding

In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding
inclusief vervoer en kortdurend verblijf, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo. Met de
decentralisatie wordt de extramurale begeleiding ingepast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gevraagd wordt om in te stemmen met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de uitgangspuntennotitie
decentralisatie AWBZ (bijlage 1). De uitgangspunten gaan in het bijzonder in op de onderdelen toegang,
inkoop en PGB. In de geformuleerde uitgangspunten wordt door de controversieelverklaring van de transitie,
uitgegaan van invoering per 1 januari 2014. De uitgangspuntennotitie is voorgelegd aan de Wmo-raad
Valkenswaard. De input van de Wmo-raad is verwerkt in de notitie die nu voorligt. Tevens wordt per
opmerking van de Wmo-raad aangegeven wat er mee gedaan is. Dit om de leesbaarheid te vergroten (bijlage
2)

Om de transitie begeleiding goed vorm te kunnen geven is het van belang dat de raad aangeeft hoe
deze vormgeving plaats moet vinden. Dit kan gebeuren door in te stemmen met de geformuleerde
uitgangspunten.
D.

Wat willen we bereiken?

Het uiteindelijke doel van de transitie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo valt samen met de
doelstellingen van de Wmo: zorgen dat mensen optimaal en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
deelnemen aan de maatschappij.
Het overhevelen van de functie begeleiding naar de Wmo heeft verstrekkende gevolgen voor de doelgroep –
een doelgroep die sowieso al kwetsbaar is. Het doel van het proces dat vorm gegeven kan worden naar
aanleiding van de vast te stellen uitgangspunten, is om dit overgangsproces zo soepel mogelijk te laten
plaatsvinden.
Per uitgangspunt wordt in de notitie aangegeven wat we daar mee willen bereiken.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Na akkoord door de raad zal de transitie verder vorm krijgen aan de hand van de vastgestelde
uitgangspunten. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe (aangepaste) verordening Wmo. Rekening houdend
met een ingangsdatum van 1 januari 2014 staat behandeling van de nieuwe verordening gepland voor
november 2013.
In de toekomstvisie is opgenomen dat inwoners actief de samenwerking met elkaar, het bedrijfsleven en de
gemeenten zoeken bij het organiseren van veiligheid, zorg of andere sociale behoeften. Participatie is,
wanneer breed opgevat, de ultieme sociale behoefte. De uitgangspunten sluiten bij deze visie aan: ze maken
het mogelijk dat kwetsbare burgers ondersteund worden terwijl tevens een beroep wordt gedaan op de
versterking van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
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Tevens zal in het vervolgtraject ook nadrukkelijk de inhoudelijke link gelegd worden naar de andere twee
grote decentralisaties: de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de Wet Zorg voor Jeugd.
F.

Financiën

Nu n.v.t.
G. Vervolgstappen

Na behandeling in de raad zal de transitie verder vorm krijgen aan de hand van de vastgestelde
uitgangspunten. Dit geldt echter alleen voor die punten die zonder nader wettelijk kader kunnen worden
opgepakt. Denk hierbij aan het vorm geven van de toegang tot de voorziening, de wijze van indiceren en het
in gezamenlijkheid met de aanbieders (via de bestuurlijke aanbesteding) opstellen van een inkoopconvenant
(maar nog zonder dat er overgegaan wordt tot contractafsluiting).
De duidelijkheid voor de burger (“wanneer kom ik waarvoor in aanmerking?”) ‘landt’ uiteindelijk in de
aangepaste verordening die gepland staat voor raadsbehandeling in november 2013, maar de benodigde
aanpassingen in deze verordening kunnen niet worden doorgevoerd zonder dat het exacte wettelijke kader
helder is. Wanneer dit komt, zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de snelheid waarmee een nieuw
kabinet wordt geformeerd.
Nadrukkelijk zal gezocht worden naar de samenhang van de transitie begeleiding met de andere twee grote
decentralisaties: de WWnV en de Wet Zorg voor Jeugd.
H. Communicatie

In de voorbereiding op de transitie is uitgebreid gecommuniceerd met aanbieders, clienten en (hun)
mantelzorgers.
De gemeente beschikt nog niet over de adresgegevens van de huidige clienten. Actieve communicatie via
een brief is dus niet mogelijk. Wel zullen de uitgangspunten na vaststelling gecommuniceerd worden met de
aanbieders met het verzoek dit ook te delen met hun clienten.
De uitgangspuntennotitie is ter advisering voorgelegd aan de Wmo-raad Valkenswaard. De reactie/input van
de Wmo-raad is verwerkt in de notitie zoals deze nu voorligt. Tevens is in bijlage 2 weergegeven wat deze
reactie/input behelst en wat daar mee gedaan is. Dit is vervolgens ook mondeling besproken met de Wmoraad in de vergadering van de Wmo-raad d.d.6 september 2012.
I.

Bijlage(n)

Bijlage 1: uitgangspuntennotitie
Bijlage 2: reactie Wmo-raad Valkenswaard op de uitgangspuntennotitie en een weergave van de
gemeentelijke reactie daarop.
J.

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.11 september 2012, nummer ….;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d.11 oktober 2012
BESLUIT
Akkoord te gaan met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de uitgangspuntennotitie decentralisatie
AWBZ, die als volgt luiden:

1. De gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende hebben de intentie de
transitie AWBZ gezamenlijk in A2-verband op te pakken. Daarbij kunnen zij eigen
keuzes maken.
2. Er komt een beleidsneutrale invoering per 2014, maar wel worden in 2013 eventuele
mogelijkheden voor vernieuwing onderzocht.
3. De A2-gemeenten hebben het voornemen zelf regie te houden op de toegang, maar de
benodigde en ontbrekende kennis extern in te kopen.
4. Vervoer van en naar een voorziening voor dagbesteding vraagt om een indicatie.
5. Er wordt gekozen voor een bestuurlijk aanbesteden als subvariant van de IIBprocedure. Eventueel kan dit worden aangevuld met subsidies voor bijzondere
activiteiten.
6. Er wordt gekozen voor een gezamenlijke bestuurlijke aanbesteding in A2-verband.
7. Er wordt voor gekozen de bestaande infrastructuur rondom vervoer van en naar
dagbesteding niet te wijzigen in 2014. De tarieven kunnen wel wijzigen.
8. Er wordt gekozen voor een meer op maat invulling van de functie kortdurend verblijf
door verbinding te zoeken met prestatieveld 4.
9. Er wordt voor gekozen om voor begeleiding en kortdurend verblijf een (vorm van)
PGB mogelijk te blijven maken. Bij keuze voor een PGB gelden de volgende eisen:
a. Cliënt maakt (eventueel met hulp) een individueel ondersteuningsplan.
b. Er gelden competentie-eisen voor de budgethouder (of diens vertegenwoordiger).
c. De cliënt ontvangt geen geld op rekening, maar een virtueel budget (vouchers of
trekkingsrechten).
d. Zorgverlening vindt in principe plaats door professionals en niet door mantelzorgers
of huisgenoten, tenzij...
e. Bij verantwoording ligt het accent op de voorkant van het proces.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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