MEMO RAAD

Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Doel:
Aanleiding:
Aard informatie:

de leden van de raad
het college
3 oktober 2017
stand van zaken transitie sociaal domein oktober 2017
ter kennisname/ter informatie
informatie (algemeen)
openbaar

Aanleiding
In het presidium van 9 september 2014 is toegezegd dat wij u voorafgaand aan iedere
informatievergadering Samenleving en raadsvergadering informeren over de stand van zaken op het
gebied van de transitie in het sociaal domein. Daarnaast is in het presidium van 2 december 2014
besloten dat ‘Transitie jeugd’ als vast agendapunt aan de orde komt in de informatievergadering
Samenleving.
Wmo
Consultatiebureau GGD
Als mogelijke locatie voor het consultatiebureau GGD in Vlijmen is nog steeds een aantal
mogelijkheden in beeld. We zijn op zoek naar een structurele oplossing die geschikt is voor een lange
termijn.
De huidige locatie in de Achterstraat kan worden verlengd, maar biedt geen mogelijkheden voor de
lange termijn. De andere locaties die in beeld zijn, vragen om aanpassingen en dat kost tijd en geld.
Om te komen tot een goed onderbouwd besluit over een nieuwe locatie voor het consultatiebureau, is
ervoor gekozen om de huur van de huidige locatie te verlengen.
Hiermee hebben we rust gecreëerd voor onze inwoners en is er voldoende tijd om een verantwoord
besluit te nemen over de toekomst van het consultatiebureau in Vlijmen.
Harmonisatie inkoop Wmo
Vorig jaar is gestart met de harmonisatie van de inkoop Wmo (begeleiding en dagbesteding) in de
regio Hart van Brabant. Ondertussen is de inkoopnotitie en het bestuursakkoord in alle colleges van
de deelnemende gemeenten vastgesteld. Hiermee is de weg vrij om de aanbesteding voor de
regionale inkoop Wmo 2019 verder vorm te geven. Er zijn in de regio verschillende werkgroepen
gestart, die hiermee aan de slag gaan.
Dementievriendelijke gemeente
Sinds 2014 nemen we deel aan het project Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG).
Met dit project willen we:
 de beweging in de gemeente Heusden verstevigen;
 de bestaande activiteiten voor de doelgroep borgen;
 nieuwe activiteiten voor de doelgroep ontwikkelen.
Dit alles vooral om de kennis en het bewustzijn over hoe samen te leven met mensen met dementie te
vergroten.
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Sinds 2014 is het aantal partners dat deelneemt aan DVG gegroeid en tijdens de Week van de
Dementie is door tien partijen1 de samenwerkingsovereenkomst Dementievriendelijk Heusden
ondertekend. Hiermee hebben al deze partijen hun inzet voor het project in de komende jaren formeel
vastgelegd.
Sinds de start van DVG zijn er al verschillende activiteiten ontwikkeld vanuit de kerngroep.
Zo is er een scholenproject gestart, waarbij kinderen uit groep 8 les krijgen over dementie en daarbij
ook een kijkje nemen in bijvoorbeeld een verzorgingshuis.
Er is een Theehuis ontwikkeld, een soort Alzheimercafé voor de Turkse gemeenschap, waarmee ook
deze gemeenschap geïnformeerd wordt over dementie en de ondersteuningsmogelijkheden die er
zijn.
Verder worden er verschillende informatiebijeenkomsten en lezingen georganiseerd.
Zo is er tijdens de Week van de Dementie in de bibliotheek een lezing geweest door Hugo Borst en is
er begin november een lezing door Annemarie Rodin-Schilt over dementie en religie.
Jeugdwet
Tijdens de vergadering van de bestuurscommissie van 7 september 2017 is het volgende
besproken.
Besluitvorming Koers Jeugd(hulp)
Tijdens de vorige bestuurscommissies is het concept van de Koers Jeugd(hulp) en het bijbehorende
raadsvoorstel uitvoerig besproken. Eind augustus hebben de sociale adviesraden en raadsleden
kunnen reageren op deze versie van de koers. Op basis van deze besprekingen is de koers
aangepast. In de vergadering van 7 september jl. heeft de bestuurscommissie ingestemd met het
concept van het raadsvoorstel Koers Jeugd(hulp), inclusief de bijbehorende bijlagen. Dit voorstel
wordt via het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant ter
besluitvorming aangeboden aan de negen gemeenteraden in de regio Hart van Brabant. In onze
gemeente zal het voorstel op de agenda staan van de raadsvergadering op 19 december aanstaande.
Prognose einde jaar 2017, gebaseerd op realisatiecijfers tot en met juni 2017
De bestuurscommissie is bijgepraat over de productiecijfers over het eerste half jaar 2017 en heeft
informatie gekregen over de analyse van deze cijfers. Over deze analyse staat nadere informatie
onder de kopjes ‘’Stand van zaken bijsturing inschaling intensiteiten segment 2’’ en ‘’Herijking
deelbegrotingen jeugd 2017 en 2018’’. Nadere conclusies zijn nog niet getrokken omdat de
beschikbare informatie daarvoor nog te beperkt is.
Stand van zaken bijsturing inschaling intensiteiten segment 2
Op basis van de gegevens over inzet van jeugdhulp van de eerste vier maanden van 2017 en de
vergelijking met de prognoses is geconcludeerd dat er een verschuiving plaatsvindt naar zwaardere
zorg.
Dit is het gevolg van de resultaatgestuurde jeugdhulp en een van de destijds benoemde risico’s 2 van
werken met resultaten en arrangementen.
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Woonveste, O3, Thebe, Wmo-adviesraad, Zorgboerderij Giersbergen, Schakelring, Interreligieus Platform Heusden, Senioren
Overleg Gemeente Heusden, Alzheimer Nederland afd. Midden-Brabant, Gemeente Heusden.
2 In de opstartfase van het werken met arrangement in plaats van pxq (uurtje-factuurtje) is er het risico dat aanbieders het
budget voor een arrangement toch gaan terugrekenen naar het aantal uren en de intensiteit gaan overschatten. Het tarief van
een arrangement is gebaseerd op een bandbreedte en niet terug te rekenen naar een vast aantal uren. Als aanbieders het tarief
voor een arrangement zien als een vast aantal uren dan is de valkuil om de voorkeur uit te spreken voor een arrangement/
tarief dat minimaal kostendekkend is en het aantal mogelijk in te zetten uren vooraf maximaal in te schatten. Dit heeft invloed op
de voorkeur die aanbieders hebben voor de intensiteit van de jeugdhulp. In het keukentafelgesprek wordt de aanbieder
betrokken bij de keuze voor het arrangement en kan zo een stempel drukken op de in te zetten jeugdhulp (keuze voor
intensiteit). Daarnaast komen er ook verwijzingen van jeugdhulp via het medisch domein, waarbij de zorgaanbieder zelf de
intensiteit van het arrangement/ de jeugdhulp aangeeft.
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Op basis van deze eerste gegevens is geanalyseerd waarop kan worden gestuurd om ervoor te
zorgen dat dit niet leidt tot overschrijding van het zorgbudget. De bestuurscommissie is bijgepraat over
de oorzaken van de stijging van de intensiteit van de jeugdhulp en de acties die worden ingezet om te
komen tot normalisering van de intensiteit.
Herijking deelbegrotingen Jeugd 2017 en 2018
De deelbegrotingen Jeugd 2017 en 2018 regio Hart van Brabant zijn op basis van de meicirculaire
aangepast. De trends die te zien zijn in de eerste realisatiecijfers zijn verwerkt in de verdeling van de
verschillende jeugdhulpbudgetten van de deelbegrotingen. De bestuurscommissie is akkoord gegaan
met de herijkingen en heeft ermee ingestemd om deze via het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant voor een zienswijze aan te bieden aan de
gemeenteraden regio Hart van Brabant. Daarna worden ze ter besluitvorming voorgelegd aan het
algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant. Het betrokken raadsvoorstel zal worden
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december aanstaande.
Adviesnota uitfasering Diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) van de jeugd-Geestelijke
gezondheidszorg (j-GGZ)
In de bestuurscommissie van 13 juli 2017 is het voorstel inkoop 2018 besproken en goedgekeurd. Dit
bevatte een onderdeel dat zich richt op de landelijke beëindiging van het werken met DBC’s.
De j-GGZ moet echter ook in 2018 worden ingekocht en ingezette trajecten moeten door kunnen
lopen in 2018. Dit is nader uitgewerkt in enkele scenario’s, die zijn afgestemd met de uitvoerende
afdelingen van de regio en met zorgaanbieders. De bestuurscommissie is akkoord gegaan met het
scenario waarin de DBC-trajecten eind 2017 worden afgekocht. De komende tijd wordt dit scenario
verder uitgewerkt. In de eerstvolgende bestuurscommissie op 5 oktober a.s. wordt het plan van
aanpak voor de uitvoering, inclusief inzicht in de financiële gevolgen, ter besluitvorming voorgelegd.
Advies subsidieverstrekking GGZ Breburg voor deelname Crisisinterventieteam
De bestuurscommissie heeft ingestemd om aan GGZ Breburg een subsidie beschikbaar te stellen van
€ 17. 231 voor de periode 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2018 vanuit het budget voor
regionale innovatie. De subsidie wordt verstrekt voor de verdere uitrol van het regionale crisisteam en
hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de vorming van één crisisnummer/team voor het hele sociaal
domein.
Voorstel mandatering kartrekkers Jeugd
Tijdens het kartrekkersoverleg van 28 augustus 2017, ter voorbereiding op de bestuurscommissie van
7 september jl., is besproken dat het efficiënter is wanneer de kartrekkers gemandateerd zijn om
initiatieven tot een bedrag van € 30.000 te accorderen vanuit het innovatiebudget Jeugd. Hiermee
kunnen initiatieven, die bijdragen aan de regionale innovatie, sneller worden ondersteund zonder
bureaucratie. Een voorbeeld van zo’n initiatief is de extra subsidie voor GGZ Breburg voor de integrale
crisisdienst. De bestuurscommissie is ermee akkoord dat uitgewerkt gaat worden of de kartrekkers
hierin meer bevoegdheden kunnen krijgen. Zodra dit nader is uitgewerkt, wordt hierover in de
bestuurscommissie een besluit genomen.
Nieuwsbief samen voor de jeugd.
De volgende editie nieuwsbrief Samen voor de Jeugd staat online! Zes keer per jaar staan in deze
nieuwsbrief artikelen en nieuwsberichten over de samenwerking, ervaringen en waardevolle
initiatieven voor een adequater jeugdstelsel,
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws/item/386-nieuwsbrief-samen-voor-de-jeugd
In de editie van september 2017 is onder meer aandacht voor:
 nieuwe Koers Regionale Jeugdhulp;
 één loket voor spoedzorg en crisisinterventies;
 kick-off regionale taskforce Kindermishandeling;
 stand van zaken resultaatgestuurde inkoop Jeugdhulp.
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Participatie
Berap 2 Baanbrekers
Op 13 september 2017 is de tweede bestuursrapportage (berap) van Baanbrekers aan de orde
geweest in het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers. Het DB heeft ingestemd met de berap en
deze staat ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op
13 november 2017.
In financieel opzicht laat de berap halverwege het jaar een prognose zien die eind 2017, bij een
gelijkblijvende ontwikkeling, uitmondt in een voordelig resultaat ter grootte van € 1.574.000.
Dit voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2017 wordt mede veroorzaakt door het per
ongeluk dubbel opnemen van kostenposten voor de banenafspraken en het beschut werk.
Een bedrag van € 735.000 wordt daarom voorlopig toegevoegd aan de reserve herpositionering. Aan
het eind van het jaar wordt de uiteindelijke bestemming van het mogelijk voordelig resultaat nader
bezien.
Samenwerking arbeidsmarktregio
Tijdens een conferentie op 29 en 30 juni jl. is door de portefeuillehouders arbeidsmarktbeleid,
medewerkers en stakeholders als UWV, Diamant groep en Baanbrekers een nieuwe impuls gegeven
aan de samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. In afwachting van een op te stellen
samenwerkingsagenda, zijn uit deze tweedaagse inmiddels twee deelopdrachten voortgekomen.
Het betreft enerzijds een gezamenlijke invulling van de werkgeversdienstverlening. Werkgevers in
onze regio krijgen via een daartoe aangewezen accountmanager toegang tot een breed scala aan
dienstverlening, die bijdraagt aan het matchen van vraag en aanbod gericht op mensen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Verder is sprake van een onderzoek naar de mogelijkheden van een bundeling van middelen op het
gebied van arbeidsparticipatie. De bedoeling hiervan is het verschaffen van inzicht in lokale en
regionale budgetten, uitvoeringskosten en doelgroepen. Op basis daarvan kan worden bezien waar
kansen liggen voor een verdere verbetering van de regionale samenwerking.
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