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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 DB-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 en de tarieven rondom vervoer van en naar
dagbesteding in 2014 te 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. Dienstverlening vindt plaats door mantelzorgers, huis- en buurtgenoten tenzij professionele
dienstverlening en ondersteuning noodzakelijk is.
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
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