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Onderwerp: 

Update week 24, 2014 programma transformatie sociaal domein (TSD) 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot het programma TSD via bijgaande update 

Inleiding: 

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

In deze update (week 24, 2014) besteden we aandacht aan: 
1. De transitie Jeugdzorg 
2. De transitie Awbz 
3. De uitgangspunten TSD 
4. Nieuws uit de werkgroepen 
5. De sociale agenda voor de weken 24 t/m 26 

Kernboodschap: 

1. De budgetbrieven voor de jeugdzorg zijn naar de aanbieders verstuurd. Begin juli worden de 
budgetbrieven jeugd GGZ en Awbz verstuurd 

2. In week 23 is door de colleges besloten om samen met de gastgemeenten (Stichtse Vecht, Wijdeweren 
en Weesp) de inkoop van jeugd en Wmo te realiseren 
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een 
beperking. In 2015 blijft MEE deze ondersteuning bieden en wordt gewerkt aan de overdraht van deze 
taak binnen Woerdenwijzer.nl en de integrale toegang Oudewater. 
Beschermd wonen wordt door de centrumgemeente stad Utrecht gecoördineerd, de uitvoering vindt 
lokaal plaats en het doel is een goede aansluiting. 

3. In het kader van de transformatie sociaal domein is aan de raden een aantal uitgangspunten voorgelegd 
m.b.t. het PGB / alles in 1 budget, indicatiestelling en wijkteams (Woerden) /integrale toegang 
(Oudewater). Na besluitvorming worden deze zaken verder uitgewerkt. Daarnaast worden de raden 
gevraagd te besluiten om 2015 als transitiejaar en 2016 e.v. als transformatiejaren te benoemen. 

4. Nieuws uit de werkgroepen verordeningen en beleidsregels, integrale adviesraad en integrale toegang 
Oudewater. 
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5. In de sociale agenda staan geplande overleggen en bijeenkomsten voor de komende drie weken m.b.t. 
het sociaal domein. Bij de contactpersoon kunt u terecht met vragen. 

Vervolg: 

Over circa drie weken verschijnt de volgend update 

Bijlagen: 

De update TSD van week 24, 2014, 14L02537 
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