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Onderwerp: 

Update week 16 van 2014 programma Transformatie sociaal domein (TSD). 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot het programma TSD middels bijgaande Update. 

Inleiding: 

Met het programma TSD willen we vier decentralisaties (Awbz, Jeugdwet, Participatiewet en Passend 
onderwijs) integraal aanvliegen. We werken toe naar een integraal en ontschot sociaal domein waarvoor wij 
één integraal beleid voeren en waarin de (ondersteunings)vraag van onze inwoners integraal beantwoord 
wordt. 

In deze update (week 16 van 2014) besteden wij aandacht aan: 
1. De transities Awbz en Jeugdzorg 
2. De consultatieavonden Integraal beleidsplan Sociaal Domein in Oudewater en Woerden 
3. De sociale agenda voor de weken 16 t/m 18 

Kernboodschap: 

1. Als het wetsvoorstel Awbz deze week door de Tweede Kamer komt, kan het nog vóór de zomer 
naar de Senaat. En als het wetsvoorstel ook daar een meerderheid krijgt dan is de wet per 1 
januari 2015 van kracht. 

2. De consultatieavonden hebben veel input gegeven voor de vragen wat er in de wijk en de buurt 
moet gebeuren voor inwoners met een beperking en wat er nodig is voor zelfredzaamheid van 
inwoners. 

3. In de sociale agenda kunt u zien welk overleg en welke bijeenkomsten in de komende drie weken 
gepland staan m.b.t. het sociaal domein. Bij de genoemde contactpersonen kunt u terecht voor 
vragen. 

Vervolg: 

Over circa drie weken verschijnt de volgende Update. 



Bijlagen: 

De Update TSD van week 16 van 2014. Nummer 14L01691. 
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Week 16 2014 

Transitie AWBZ en Jeugdzorg 

In deze update: 

Transitie AWBZ en 
Jeugdzorg 

Consultatieavonden 
Integraal beleidsplan 

Sociale agenda 

1 

3 

Het kabinet heeft op 15 april jl. besloten in 2015 350 miljoen minder te 
bezuinigen op de langdurige zorg. De verzachting komt ten goede aan 
dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking, thuiszorg en 
jeugdzorg. Het zorgt er tevens voor dat ouderen die veel hulp nodig 
hebben in verzorgingshuizen kunnen (blijven) wonen. 
De investering in dagbesteding en huishoudelijke hulp is structureel 250 
miljoen in 2015 en 2016 en vanaf 2017 150 miljoen euro. Het overgrote 
deel daarvan gaat naar de dagbesteding. 
Het extra geld voor de jeugdzorg is eenmalig 60 miljoen en wordt 
ingezet om de overheveling naar gemeenten per 2015 in goede banen 
te leiden. 
Ook is er geld vrijgemaakt -jaarlijks 50 miljoen vanaf 2015- zodat 
(dementerende) ouderen die veel zorg nodig hebben nog altijd in 
verzorgingstehuizen terecht kunnen. 
Als het wetsvoorstel komende week een meerderheid krijgt in de Kamer 
kan het nog voor de zomer naar de senaat. Met goedkeuring van de 
'constructieve drie' (D66, Christenunie en SGP) haalt het voorstel dan 
ook daar een meerderheid en kan de wet per 1 januari 2015 van kracht 
worden. 

Consultatieavonden Integraal 
beleidsplan Sociaal Domein 
In de consultatieversie van het Integraal beleidsplan Sociaal Domein 
2014-2016 staat de transformatie van het sociaal domein centraal: het 
komen tot een nieuwe sociale infrastructuur waarin inwoners meer op 
eigen kracht doen, hun sociaal (buurt)netwerk vaker inschakelen, 
vrijwilligers méér en professionals minder aan zet zijn. Met deze 
transformatie van het sociaal domein willen de gemeenten Oudewater 
en Woerden bereiken dat de ondersteuning van haar inwoners 
verschuift van de tweede lijn (specialistische ondersteuning), naar de 
eerste lijn (generalistische ondersteuning), naar de nulde lijn 
(ondersteuning op eigen en lokale kracht). Aanleiding voor de 
transformatie van het sociaal domein is de overheveling van taken van 
hogere overheden naar de gemeenten (transities AWBZ, Jeugdzorg, 
Participatiewet en passend onderwijs). 

Om inwoners, maatschappelijke organisaties, adviesraden, enzovoort te 
betrekken bij de inrichting van de nieuwe sociale infrastructuur zijn twee 
consultatieavonden gehouden. 

Deze update wordt verzorgd door het 
Programmateam TSD. 

Voorvragen, opmerkingen en 
suggesties kunt u zich wenden tot 
Marlieke van Woerkom, 
programmamanager TSD. 
E: woerkom.m@woerden.nl 
T: 0 6 - 5 1 7 497 18 
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Op 25 maart jl. vond deze consultatieavond plaats in 
Oudewater en op 7 april jl. in Woerden. Aan de hand 
van stellingen en het plakken van geeltjes op de 
vragen 'Ondersteuningsaanbod Oudewater/Woerden: 
wat moet blijven, wat kan weg?'; Wat moet er 
gebeuren voor inwoners met een beperking? en 
Zelfredzaamheid in de buurt, wat is daarvoor nodig? 
gaven de aanwezigen hun mening. 

Consultat ieavond Oudewater 
Aan de consultatieavond in Oudewater namen plm. 50 
personen deel, waaronder 20 inwoners, 12 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties en 8 leden van een adviesraad. De avond 
verliep in een prettige en constructieve sfeer. 
Opmerkingen, suggesties en vragen die aan bod 
kwamen waren onder andere: 
• Zorg voor een goede samenwerking tussen het 

wijkteam (lees Welzijn Oudewater als entree voor 
alle voorzieningen) en andere 
ondersteuners/hulpverleners zoals bijvoorbeeld de 
huisartsen; 

• Eén verplichte centrale entree voor alle 
(ondersteunings)vragen is niet nodig: hoe meer 
mensen samen kunnen oplossen, hoe beter. Daar 
hoeft de centrale entree niet aan te pas te komen. 

• Betrek ouders van kinderen die ondersteuning 
nodig hebben bij alle veranderingen. Kies niet voor 
het goedkoopste aanbod maar voor kwaliteit en het 
vertrouwd zijn met hulpverleners. De band die 
opgebouwd is met een hulpverlener is belangrijk in 
de ondersteuning van mensen; 

• Niet alle soorten van dagbesteding hoeven in de 
gemeente Oudewater zelf aanwezig te zijn: 
dichtbij/lokaal waar kan, maar samenwerking met 
andere gemeenten of organisaties die buiten de 
gemeentegrenzen gevestigd zijn kan interessante 
opties en nieuwe initiatieven opleveren. Bovendien 
is er soms een specialistische vorm van 
dagbesteding nodig, die niet voorhanden is in 
Oudewater; 

• Ga het contact aan met ondernemers in Oudewater 
om meer werkmogelijkheden voor mensen met een 
beperking te realiseren; 

• Wanneer de gemeente wil dat inwoners meer op 
eigen en lokale kracht gaan doen dan moeten 
inwoners ook meer beslissingsbevoegdheid krijgen 
over wat er gebeurt en moeten zij kunnen 
beschikken over middelen om initiatieven te 
realiseren. De gemeente zou moeten faciliteren en 
eigenlijk zelf zo min mogelijk moeten doen. Ook de 
gemeenteraad zou niet in alles leidend moeten zijn 
c.q. moeten beslissen, maar meer aan de inwoners 
c.q. inwonersinitiatieven over moeten laten. 

Consultat ieavond Woerden 
Aan de consultatieavond in Woerden namen plm. 65 
personen deel. Opmerkingen, suggesties en vragen 
die aan bod kwamen waren onder andere: 
• Er zijn inwoners die geen netwerk hebben om op 

terug te vallen. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid deze inwoners te 
ondersteunen; 

• Privacy in de ondersteuning van inwoners is een 
belangrijk aandachtspunt; 

• Betrek betrokkenen in de nieuwe plannen; ga het 
gesprek met hen aan en ben creatief, zeg niet snel 
dat iets niet kan; 

• Dagbesteding is maatwerk; plaats niet zomaar over 
omdat dat goedkoper is of omdat de dagbesteding 
binnen een bepaalde straal zou moeten 
plaatsvinden. Bouw, als veranderingen 
noodzakelijk zijn, het langzaam op en doe het niet 
zomaar, leg mensen de keuze voor, laat hen 
aangeven wat het beste is in hun geval; 

• Aandacht voor PGB's en indiceren; wat verandert 
erin 2015?; 

• Zelfredzaamheid in de buurt veronderstelt dat 
mensen elkaar kennen, dat ze weten wat er speelt, 
maar dat is vaak niet zo. Er worden suggesties 
gedaan om dit te verbeteren: databank per buurt, 
soort marktplaats, via Woerdenwijzer.nl of het 
beschikbaar stellen van budgetten om activiteiten 
in de buurt te organiseren; 

• Er wordt aandacht gevraagd voor passend 
onderwijs; 

• Om werkmogelijkheden te creëren voor inwoners 
met een beperking zijn nodig: geld, ideeën, 
deskundigheid, maatwerk, juiste bejegening, 
meedenken met mensen. Maar vooral ook: 
betrokken bedrijven, die bereid zijn om de 
mogelijkheden te bekijken. En bedenk: niet 
iedereen kan werken. 

Het consulteren van inwoners, maatschappelijke 
organisaties, adviesraden, enzovoort heeft inmiddels 
een vervolg gekregen in twee verdiepingsavonden; 
Transitie Jeugdzorg (14 april jl.) en Participatiewet (16 
april jl.). Op 29 april a.s. volgt de verdiepingsavond 
met betrekking tot de transitie AWBZ/Wmo (zie sociale 
agenda). 
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Sociale agenda 
Week 16t/m 18 * 

Wanneer Wat Informatie bij 

16 april 1 e bovenregionale bijeenkomst inkoop J -GGZ met Achmea C. de Jongh 
ionqh.ctfSwoerden.nl 

16 april REA passend onderwijs (o.a. over leerlingenvervoer en leerplicht 
+ gezamenlijke werkagenda samenwerkingsverbanden en 
gemeenten) 

C. de Jongh 

16 april Regioberaad regionale transitiemanagers C. de Jongh 

16 april Gemeente Alkmaar op bezoek om uit te wisselen over 
WoerdenWijzer.nl. 

E. van Eijk 
eük.eric@woerden.nl 

17 april Voorbereiden presentatie directiedag samenwerkingsverband 
Passenderwijs (primair onderwijs) 

C. de Jongh 

17 april Werkbezoek wethouders jeugd regio Utrecht West bij Altrecht (J-
GGZ) 

C. de Jongh 

17 april Portefeuillehoudersoverleg SZZW Utrecht West (o.a. over 
regioplan en budgetbrieven) 

C. de Jongh 

18 april Regionaal overleg over regionale inkoop begeleiding, beschermd 
wonen en regiovisie huiselijk geweld. Vindt elke vrijdag plaats 

N. de Ridder 
ridder.n@woerden.nl 

22 april Overleg met afvaardiging huisartsen over mogelijkheden voor 
structureel overleg met de huisartsen 

E. van Eijk 

22 en 24 april Masterclass J -GGZ C. de Jongh 

25 april 2e bovenregionale bijeenkomst inkoop J -GGZ met Achmea C. de Jongh 

25 april 2e verdiepingsdag JeugdzorgPlus C. de Jongh 

28 april Overleg met UW Ouderplatform (bijpraten) O de Jongh 

29 april 
20.00 uur 

Consultatieavond Integraal beleidsplan Sociaal domein; 
verdiepingsavond AWBZ/WMO 
Locatie: Albrecht Talent, Ampèreweg 1, Woerden 

G. Kraaijkamp 

1 mei Regionale werkgroep transitie jeugd C. de Jongh 
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