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Inleiding: 

De programmamanager Transformatie Sociaal Domein verzorgt periodiek een update. 
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Kennis nemen van de update van het Programma Transformatie Sociaal Domein van week 10 van 2014. 
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Week 10, 2014 

Participatiewet 
Recent zijn twee belangrijke documenten verschenen. 
1. Een brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer (3 

febr. jl.) over aanpassingen in de Bijstandswet en inhoud en 
invoering van de Participatiewet. 

In deze update: 2. Uitgangspunten van de Werkkamer (gremium waarin VNG, 
werkgevers- en werknemersorganisaties praten over de 
toekomstige infrastructuur op het terrein van de Participatiewet). 

1 
Hieronder wordt de essentie van de documenten weergegeven. 

2 
• De aanpassingen in de WWB gaan pas in op 1 januari 2015. Op 

2 dat moment gaat de WWB op in de Participatiewet. 
• Er komt meer ruimte voor gemeentelijk beleid en voor maatwerk 

3 op basis van individuele omstandigheden. 
• Gemeenten krijgen vrijheid als het gaat om het opleggen van 

maatregelen als een bijstandsgerechtigde zijn/haar verplichtingen 
niet nakomt. 

• De tegenprestatie bij het ontvangen van een bijstandsuitkering 
wordt niet langer dwingend door de wet opgelegd. 

• Er komen nadere regels met betrekking tot de in de wet 
opgenomen verhuisplicht als verhuizen bijdraagt aan het 
verwerven van algemeen geaccepteerde arbeid. 

Ook ten aanzien van Wajongers is het wetsvoorstel Participatiewet 
gewijzigd. 
• Zittende Wajongers worden herbeoordeeld. Als zij duurzaam 

geen arbeidsvermogen hebben behouden zij hun Wajong-
uitkering van 75% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als zij 
wel arbeidsvermogen hebben, krijgen zij met ingang van 1 
januari 2018 een Wajong-uitkering van 70% WML. Wajongers 
worden derhalve niet geconfronteerd met de kostdelers-norm, 
partnerinkomen- of vermogenstoets. 

• Instroom in de Wajong is na 1 januari 2015 alleen mogelijk voor 
hen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 

• De door Sociale Partners en overheid toegezegde 125.000 extra 
banen (voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig WML te 
verdienen) komen in eerste instantie beschikbaar voor (zittende) 
Wajongers met arbeidsvermogen en personen met een WSW-
indicatie die op de wachtlijst staan voor plaatsjng binnen een 
sociale werkvoorziening. 

Participatiewet 

Transitie AWBZ 

Jeugdzorg 

Sociale agenda 

• 
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Transitie AWBZ 
VWS, VNG en MEE Nederland hebben onlangs 
(brief 27 febr. jl) bestuurlijke afspraken gemaakt met 
betrekking tot cliëntondersteuning. 

Het doel van de afspraken is het waarborgen van de 
continuïteit van cliëntondersteuning en het zoveel 
mogelijk vermijden van eventuele frictiekosten bij de 
MEE organisaties. De continuïteit van de 
cliëntondersteuning heeft zowel betrekking op de 
per 1 januari 2015 'lopende trajecten' bij de MEE 
organisaties als op de structurele beschikbaarheid 
van cliëntondersteuning voor de doelgroep mensen 
-met een verstandelijke of lichamelijke beperking-
vanaf 2015. 

De drie partijen hebben afgesproken dat gemeenten 
en MEE organisaties voor 1 mei 2014 afspraken 
maken over de continuïteit van cliëntondersteuning. 
In deze afspraken moet onder meer worden 
opgenomen welk budget de gemeente van plan is te 
besteden bij de MEE organisatie. Dit zijn geen 
bindende afspraken. Het is primair bedoeld om de 
MEE organisaties zo vroeg mogelijk een indruk te 
geven van de vraag naar hun dienstverlening vanaf 
2015. Op deze manier krijgen zij zo vroeg mogelijk 
de gelegenheid om eventuele maatregelen te 
nemen om frictiekosten te vermijden. 
Inkoopcontracten of subsidiebeschikkingen moeten 
uiterlijk oktober 2014 rond zijn. 

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de 
eventuele frictiekosten bij MEE organisaties. Wel is 
in de bestuurlijke afspraken een gedeelde 
inspanningsverplichting geformuleerd om deze 
zoveel mogelijk te vermijden. Dit kan onder meer 
door afspraken te maken over mens-volgt-werk 
constructies. 
Daarnaast is er geen verplichting om de 
cliëntondersteuning bij de MEE organisatie in te 
kopen. 

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben 
ingestemd met de Consultatieversie Beleidsplan Sociaal 
Domein 2014-2016 van de gemeenten Woerden en 
Oudewater. In het kader van de Jeugdwet is het verkrijgen 
van instemming een wettelijke verplichting. 

Jeugdzorg 
In de komende tijd zijn dit de belangrijkste 
ontwikkelingen / activiteiten met betrekking tot 
jeugdzorg: 

1. maken regioplan 
Het regioplan geeft antwoord op de vraag: 
• Wat moeten we op 1 januari 2015 gerealiseerd 

hebben om onze ambities en de toezeggingen in 
het regionale transitiearrangement te realiseren? 

• Welke stappen moeten we daarvoor in 2014 
zetten en wanneer? 

• Wie hebben we daarvoor nodig? 
• Hoe willen de ruimte die de provincie in het UVP 

2014 biedt daarvoor benutten? 
• Welke thema's kunnen bovenregionaal opgepakt 

worden? 
• Samenhang overige decentralisaties (toegang 

e.d.) 
De beantwoording van deze vragen vereist overleg 
en afstemming binnen de regio en met 
zorgaanbieders en de provincie. 

2. Onderzoeken deelname SAVE-team van bureau 
jeugdzorg aan lokale toegang (feb. - juni 2014) 
In december 2013 hebben alle zes Utrechtse 
jeugdzorgregio's besloten om in 2015 te werken met 
SAVE-teams van Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). 
Door de samenwerking tussen gemeentelijke 
gebiedsteams c.q. wijkteams en het SAVE-team kan 
er snel en adequaat gereageerd worden als de 
veiligheid van een kind in het geding is. 
Op 12 februari jl. hebben de gemeenten gesproken 
met Bureau Jeugdzorg over de pilot SAVE. De 
uitkomst van die bijeenkomst was dat de pilot wordt 
gestart in de gemeente De Ronde Venen. De uitrol 
in de andere gemeenten volgt rond september 
2014. WoerdenWijzer.nl is bij de gesprekken 
betrokken geweest. 

3. Er worden in regionaal verband gesprekken 
gevoerd met huisartsen inzake de nieuwe jeugdwet. 
Het streven is om in het derde kwartaal van 2014 
een convenant te ondertekenen. 

4. Voorbereiden budgetbrieven jeugdzorg
aanbieders voor 2015 in het kader van de zorg-
continuïteit en het behouden van de 
basiszorginfrastructuur. 
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Sociale agenda 
Week 10t/m 12 2014 

Wanneer Wat Informatie bij 

3 maart Voorbereiding regionale bijeenkomst voor vrijgevestigden 
met Raedelijn. 

C. de Jongh 
ionqh.c@woerden.nl 

3 en 10 maart bovenregionaal projectleidersoverleg jeugdzorg. C. de Jongh 
ionah c@woerden.nl 

4 maart Kennismaken en eerste afstemming sociaal makelaars en 
casemanagers BJZ. 

E. van Eijk 
eiik.eric@woerden.nl 

4 maart Vergadering Wmo-raad Oudewater, 19.30 uur 
stadskantoor Oudewater. 

A. van der Ploeg 
Dloea.a@woerden.nl 

5 maart Gesprek met Psycho informa groep, vrijgevestigde J-GGZ. C. de Jongh 
ionah c@woerden nl 

6 maart Regionaal portefeuillehouders overleg SSZW. Bestuurlijk 
vaststellen samenwerkingsagenda sociaal domein in 
Utrecht-West. 

K. van den Heuvel 
heuvel.k@woerden.nl 

6 maart Aanbieding Plan Vernieuwing dagbesteding Woerden aan 
wethouder Yolan Koster-Dreese door aanbieders 
dagbesteding Woerden. 

N. de Ridder 
ridder.n@woerden.nl 

6 en 12 maart Bovenregionale ambtelijke stuurgroep Jeugd. Uitwerking 
regionale transitiearrangementen in financiële kaders 
aanbieders (budgetbrieven). 

K. van den Heuvel 
heuvel.k@woerden.nl 

7 maart Gesprek Hofpoortziekenhuis, kinderafdeling, informeren 
over pilot vroegsignalering 0-4 jaar. 

C. de Jongh 
ionqh. c@woerden.nl 

10 maart Regio-overleg over samengaan AMK en steunpunt 
huiselijk geweld. 

N. de Ridder 
ridder.n@woerden.nl 

12 en 17 maart Gesprekken met (boven)regionale aanbieders jeugdzorg 
i.h.k.v. budgetbrieven. 

K van den Heuvel 
heuvel.k@woerden.nl 

13 maart Bijeenkomst actiz: naar wijkgerichte en effectieve zorg voor 
de jeugd. 

E. van Eijk 
eiik.eric@woerden.nl 

13 maart Bijeenkomst integrale toegang Oudewater met 
maatschappelijke partners. 

A. van der Ploeg 
ploeq.a@woerden.nl 

17 maart Presentatie Meedoen in de wijk: er is een film gemaakt van 
de acties in de pilot en cliënten en projectleider geven een 
toelichting . ledereen die geïnteresseerd is kan 
aanschuivenl Ben W kamer Woerden, 10.00 uur. 

N. de Ridder 
ridder.n@woerden nl 

18 maart 
(onder voorbehoud) 

Consultatieavond Integraal beleidsplan Sociaal Domein 
Oudewater voor inwoners. Hotel Abrona (optie), 19.45 uur 

G. Kraaijkamp 
kraaiikamD.a@woerden.nl 

20 maart U-10 overleg in Utrecht (ambtelijke overlegvergadering 
regiogemeenten rondom Utrecht over ontwikkelingen 
Wmo-AWBZ). 

A van der Ploeg 
Dloea.a@woerden.nl 
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