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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Uitgangspunten notitie invoering begeleiding wmo

Steenbergen; 1 mei 2012

Aan de Raad,
Graag vernemen wij uw mening over de door ons college geformuleerde ambities en uitgangspunten voor
de invoering van Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht. Het initiatief tot agendering laten wij aan uw raad(scommissie).
Inleiding

In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor Begeleiding. Begeleiding is nu nog een onderdeel van
de AWBZ, maar wordt in 2013 geschrapt uit de AWBZ en wordt dan een onderdeel van de Wmo. Dit
betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk worden voor het bieden van Begeleiding
aan alle nieuwe cliënten en cliënten met een herindicatie. Voor huidige cliënten geldt een
overgangstermijn. Voor deze cliënten worden gemeenten verantwoordelijk vanaf 2014. De gemeente
Steenbergen heeft voor de invoering van de Begeleiding samen met de gemeenten Bergen op Zoom en
Woensdrecht een projectplan 'Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo' opgesteld. Dit projectplan is in
december 2011 door het college vastgesteld. Doelstelling van het project is een tijdige en probleemloze
invoering van de Begeleiding in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht met
ingang van 1 januari 2013, binnen de budgetten die hier door het Rijk voor ter beschikking worden
gesteld.
In het projectplan is vastgelegd dat er een uitgangspuntendocument wordt opgesteld waarin de ambities
en uitgangspunten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht voor de invoering
van Begeleiding worden opgenomen. Daarnaast is hierin vastgelegd dat dit uitgangspuntendocument met
een raadsmededeling aan de gemeenteraden van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht wordt voorgelegd om de meningen van de gemeenteraden te peilen over de ambities en
uitgangspunten. Het college heeft de ambities en uitgangspunten voor de invoering van Begeleiding
weergegeven in het bijgevoegde concept document 'Uitgangspunten Invoering Begeleiding'. Met deze
raadsmededeling wordt u gevraagd naar uw mening hierover.
Ambities en uitgangspunten invoering Begeleiding

In het document zijn de volgende ambities opgenomen:
• De invoering van Begeleiding gebeurt zorgvuldig;
• Begeleiding draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie;
• Mensen en hun directe omgeving zijn zich naar vermogen bewust van hun eigen
verantwoordelijkheid;
• Er is ondersteuning voor mantelzorgers;
• Vermindering van de groei van de kosten van Begeleiding door:
o Vraagverheldering en maatwerk;
o Ontwikkeling voorliggende voorzieningen;
o Vernieuwing/innovatie van het product Begeleiding
o Efficiënte inzet van middelen;
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Er is sprake van partnership;
Regelarme invoering van Begeleiding, maar in-control;
Er is samenhang in de uitvoering van de decentralisaties;
Begeleiding in beginsel uit te voeren binnen de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde
budgetten.
Deze ambities zijn in het document 'Uitgangspunten Invoering Begeleiding' nader uitgewerkt in een aantal
uitgangspunten.
Totstandkoming en vervolg uitgangspuntendocument

Om input te krijgen voor de uitgangspuntennota zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor
uitgenodigd waren huidige aanbieders, welzijnsaanbieders, gemeentelijke adviesraden en loketten. De
input uit deze bijeenkomsten en overleggen is gebruikt voor het opstellen van de visie.
Aan de adviesraden van de drie gemeenten wordt nog om advies gevraagd over de ambities en
uitgangspunten zoals verwoord in het uitgangspuntendocument. In Steenbergen is dat de Adviesraad
maatschappelijke ondersteuning. Ook zal het visiedocument worden besproken met cliënten Begeleiding
en cliëntvertegenwoordigers. De uitkomsten hiervan en van de behandeling door de gemeenteraden
wordt verwerkt in het uitgangspuntendocument. Het uitgangspuntendocument zal daarna door de
colleges van de drie gemeenten worden vastgesteld.
Bijlagen
De volgende bijlage is als onderdeel van deze raadsmededeling, bijgevoegd:
•
Document 'Uitgangspunten Invoering Begeleiding'.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberge
de secretaris,

mr. J.M.W.H. Leloux
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