Gemeente Langedijk
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:

Portefeuillehouder

: H.J.M. Schrijver

Afdeling

: Beleid en Projecten
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Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Transitieplan Overheveling Begeleiding

Programma

:

Maatschappelijke ondersteuning

Gevraagde beslissing:
Het Transitieplan Overheveling Begeleiding vast te stellen;

Aanleiding/vraagstelling:
Als één van de veranderingen in de Langdurige zorg, wordt de functie Begeleiding uit de
AWBZ naar de Wmo overgeheveld. De begeleiding wordt onderdeel van de nieuwe Wmo
2015. Het wetstraject voor de Wmo 2015 is naar verwachting medio 2014 afgerond.
Voor de overheveling van deze Begeleiding is een transitieplan ontwikkeld samen met de
andere gemeenten in de Regio Alkmaar. Het Regionale Transitieplan Overheveling
Begeleiding geeft aan op welke wijze de overgang van de functie begeleiding uit de AW BZ
naar de Wmo wordt uitgevoerd. De nieuwe taak begeleiding, wordt in samenhang met
andere voorzieningen onderdeel van het lokale Wmo beleid.
In 2015 is er nog sprake van overgangsrecht en is het wenselijk om het huidige aanbod
voor een belangrijk deel in stand te houden. Waar mogelijk vindt innovatie plaats. Een
beknopte innovatieagenda voor de lange termijn is in het Transitieplan opgenomen. In 2014
en 2015 vindt verdere uitwerking van innovatie plaats.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
n.v.t.

Financiële aspecten:
In 2014 zijn de voorbereidingsactiviteiten op verschillende wijzen gedekt. Er is subsidie van
de Provincie Noord-Holland en op het niveau van het congruent samenwerkingsverband
voor de 3 Decentralisaties is voor overlappende aspecten door alle deelnemende
regiogemeenten een budget beschikbaar gesteld.
De werkzaamheden lopen echter ook na 2014 door onder de noemer ‘contractmanagement’.
Audits, cliënttevredenheidsonderzoeken, uitwerken van innovatie op lange termijn en
aanpassing en vernieuwing van contracten zijn te voorziene activiteiten die regionaal
worden opgepakt. Een berekening op basis van deze taken leidt tot een benodigd
jaarbudget voor de hele regio van € 150.000. Dit komt neer op €0,60 per inwoner, voor
Langedijk is dit een bedrag van ruim € 16.0 00,-.
In het kader van de integrale aanpak van de 3 decentralisaties zal het contractmanagement
Begeleiding verbonden worden met het contractmanagement Jeugdzorg en Participatiewet.
Concretisering hiervan is gepland in het tweede kwartaal 2014 in het ka der van de
congruente samenwerking.
Het voorstel is om met het bovenstaande bedrag rekening te houden in het opstellen van de
begroting 2015-2018.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Via de Regionale klankbordgroep Cliëntenraden, is de cliëntenraad Langedi jk steeds
betrokken bij onderwerpen die in het Transitieplan zijn opgenomen. Begin januari heeft de
cliëntenraad ter informatie de voortgangsrapportage Overheveling begeleiding ontvangen.
Het nu voorliggende Transitieplan is ter advisering aangeboden aan d e cliëntenraad. Zodra
wij dit advies ontvangen, zal u dit, samen met de reactie van ons college daarop, worden
aangeboden.
Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Regionaal Transitieplan Overheveling Begeleiding

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Bijlagen bij het Transitieplan Overheveling Begeleiding:
1. Hoofdpunten bespreking startnotitie en raadscommissies
2. Rapportage HHM
3. A. Overdrachtsproces en pilot
B. Het overhevelingsproces in schema
4. Advies inkoop AW BZ diensten/begeleiding
5. A. Organisatie van het vervoer
B. Advies van zorgaanbieders over vervoer van en naar dagbesteding
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Zuid-Scharwoude, 21 januari 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014, nummer ;

besluit:
Het Transitieplan Overheveling Begeleiding vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk
in zijn openbare vergadering van 18 februari 2014
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

