REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Jeugdzorg

Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te dringen en de verkokerde manier van werken binnen jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een stelselwijziging. De
jeugdhulp gaat per 1 januari 2015 over naar gemeenten. Beoogd resultaat van de stelselwijziging: meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van
jeugdigen en hun ouders, minder snel problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Gemeenten krijgen hierin de regierol.
Waar gaat het over?
Invloed / keuzevrijheid van de raad?
PORA
Regionale
Bestuurlijke deadline
Jeugd
raadsinformatieavond
Regionale Transitiearrangementen Jeugdzorg (RTA)
Aangezien het hier gaat om regionale arran4-sep-2013 2-okt-2013
Bestuurlijk vastgesteld RTA:
Uiterlijk 31 oktober moeten alle regio’s hun regionale arrangement klaar hebben. Kern van gementen, is de invloed van de individuele
2-okt-2013
29-okto-2013
de afspraken is dat er op 31 oktober 2013 een arrangement ligt, waarin is uitgewerkt hoe
gemeenteraad beperkt. De raad moet hier
Uiterste inleverdatum bestuursamenwerkende gemeenten de zorgcontinuïteit realiseren. De onafhankelijke Transitieformeel een besluit over nemen, omdat de arlijk vastgesteld RTA
commissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) toetst de arrangementen volgens bepaalde criteria. rangementen beleidsuitgangspunten bevatten.
31-okt-2013
Historie:
NB: in het uiteindelijke RTA zijn geen conBespreking uitgangspunten RTA op 4–sep-2103 in PORA Jeugd
crete bedragen opgenomen.
Tussenstand voortgang RTA gemeten door TSJ op 24-sep-2013
Bespreking concept RTA 2-okt-2013 in PORA Jeugd
Collegebesluiten 29-okt-2013
Voortgangsbericht Jeugdzorg

Informatie over omvang en samenstelling van 06-novde doelgroep geeft Raad inzicht in achter2013
gronden, en ondersteunt afweging van beleid
en maatregelen – voorbereiding op vaststelling
beleidskader 2015

4-dec-2013
Focus: feiten
en cijfers over
de doelgroep)

n.v.t.
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Jeugdzorg

Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te dringen en de verkokerde manier van werken binnen jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een stelselwijziging. De
jeugdhulp gaat per 1 januari 2015 over naar gemeenten. Beoogd resultaat van de stelselwijziging: meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van
jeugdigen en hun ouders, minder snel problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Gemeenten krijgen hierin de regierol.
Waar gaat het over?
Invloed / keuzevrijheid van de raad?
PORA
Regionale
Bestuurlijke deadline
Jeugd
raadsinformatieavond
Beleidskader 2015
In het wetsvoorstel Jeugd wordt onderscheid
4-dec-2013
Bevoegd: Raden
gemaakt tussen de bevoegdheden van de raUiterlijk: 31-jan-2014
• Wat en Wie (Jeugdwet, doelgroep (regionaal / lokaal)
den
en
de
colleges.
• Hoofdlijnen (Regionale uitgangspunten; visie op decentralisatie jeugdzorg; doelstellingen / gewenste maatschappelijke effecten; functioneel ontwerp (regionaal / lokaal; toe- Bij de aanbieding van het beleidskader 2015
en de planning van de verdere uitwerking van
gang en toeleiding (regionaal / lokaal); bovenregionale functies: JB, JR, AMHK, crisis;
onderdelen hiervan, wordt hiervan een overKindertelefoon en zeer specialistische (landelijke) zorgvormen
zicht gegeven.
• Kwaliteitseisen en de positie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders (wettelijke
De Jeugdwet is nog niet vastgesteld.
en aanvullende kwaliteitseisen; privacy; vertrouwenspersoon; klachtenprocedure; pro- De planning de 1e Kamer:
Commissie VWS:
cedure bij incidenten en calamiteiten; structurele participatie (regionaal / lokaal)
Eerste behandeling 17-dec-2013
• Sturing in het nieuwe jeugdstelsel (niveau van samenwerking per zorgfunctie; juridische
Tweede behandeling 14-jan-2015 (onder
vorm van samenwerking; risicospreiding; financiën; verdeelsleutel inzet van financiële
voorbehoud)
middelen)
Plenair:
• Inkoop van zorg (uitgangspunten bij de inkoop; wijze van inkoop; bepalen van de zorg; Verdere stappen en planning afhankelijk van
uitkomst tweede behandeling.
innovatieagenda; monitoring van behaalde resultaten en mogelijkheden tot bijsturen)
• Verantwoording (informeren van burgers en gemeenteraad; verantwoording naar het
Rijk)
• Inhoudsopgave Beleidskader 2016 (doorkijk naar de thema’s)
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Participatiewet
Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

PORA Werk

Regionale
raadsinformatieavond

Bestuurlijke deadline

Regionaal visiedocument Participatiewet
• Maatschappelijke context
• Omvang van de doelgroep
• Uitgangspunten
• Ambities en aanpak

Vanuit inzicht in de relatie tussen landelijke ontwikkelingen,
omvang / problematiek van de doelgroepen en huidige kostenstructuur in de regio wegen bepalen raden richting en ambitieniveau voor de uitvoering van de participatiewet. Als de
wet is vastgesteld wordt duidelijk welke ruimte voor eigen
keuzes gemeenten hebben. De verwachting nu is dat de wet
in maart van kracht gaat na behandeling in de 1e Kamer. Bij
vaststelling van de beleidskaders wordt die ruimte definitief
geconcretiseerd. Onder het kopje “Beleidskader Participatiewet” vindt u een voorlopige inschatting waar ruimte zit.

6-nov-2013
6-nov-2013
(uiterlijk akkoord
cliëntenraden 18dec-2013)

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: laatste vergaderdatum voor verkiezingen
(of maart 2014 voor Alkmaar, Graft- De Rijp en
Schermer)

Aanpassingen Wet Werk en Bijstand lokaal vertalen(vooruitlopend op Participatiewet)
Beleidskader Participatiewet
• Re-integratie en arbeidsmarktbeleid
• Cliëntenparticipatie

Nadere invulling volgt

April /mei 2014

Mogelijk beperkte keuzevrijheid bij
• Regelingen rondom Inkomensvoorziening
• Handhaving rondom re-integratie (arbeidsverplichting, tegenprestaties)
• Bepalingen rondom schuldsanering
Waarschijnlijk ruimere keuzevrijheid bij
• werkgeversdienstverlening
• Inrichting van het beschut werk
• Aanbod voor re-integratie en loonkostensubsidies
• Minimalbeleid en activering

2-jul-2014

Nog te plannen
(nieuwe raden)
Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: 30-jun-2014
Bevoegd: Raden
Uiterlijk: 30-okt-2014
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Participatiewet
Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

PORA Werk

Verordeningen
Voor zover nu bekend (wet is nog niet naar de 2e kamer) zal de plicht
in de Participatiewet zijn om deze verordeningen vast te stellen.
- Bevorderen van gelijke deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking.
- Cliëntenparticipatie
- Loonkostensubsidie
- Beschut werk
- Loonwaarde

De raden zijn de lokale wetgever en dus verantwoordelijk en
bevoegd voor de vaststelling van verordeningen. Verordeningen zijn uitwerkingen van het beleidskader. Daarom staat
voorop de toets of de verordeningen vastgestelde beleidsuitgangspunten en –kaders weerspiegelen

1-okt-2014

Implementatieplan Participatiewet
Nadere afspraken noodzakelijk waar de voorbereiding op de implementatie plaatsvindt: bij de verdere uitwerking van de decentralisatie
“Partcipatiewet” of bij het kwartiermaken voor de SRA?

2-jul-2014

Regionale
raadsinformatieavond
Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bestuurlijke deadline
Bevoegd: Raden
Uiterlijk: 18-dec-2014
(laatste vergadering voor
kerstreces)

Bevoegd: Colleges
Uiterlijk: 31-08-2014
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

AWBZ –WMO

Bij de decentralisatie AWBZ worden de extramurale begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging overgeheveld naar de Wmo en daarmee naar de gemeenten. De gemeenten worden met deze
nieuwe taken verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid

Voortgangsrapportage 1 (tussenproduct tussen startnotitie en het definitieve plan van aanpak)
Besluitvorming over de volgende kernthema’s wordt voorbereid:
• Toegang tot begeleiding, inclusief pgb
• Inkoop
• Respijtzorg (Kortdurend verblijf)
• Awbz-vervoer
• Financieel kader
• Participatie en communicatie
Definitief beleidskader ‘Overheveling begeleiding’

In mei 2013 is een startnotitie ‘Overheveling begeleiding ’opgesteld, Raads- 6-nov-2013
commissies bespreken voortgang en worden ‘meegenomen’ bij de te ma- en
ken keuzes op het terrein van toegang, inkoop, vervoer, respijtzorg en fi4-dec-2013
nanciën. Opbrengst bespreking voortgangsnotitie in de raadscommissies
wordt meegenomen in het beleidskader

Nee

Bevoegd: Colleges
Uiterlijk: 19-dec-2014
1 februari 2014

Raden hebben een kaderstellende rol t.a.v. de lange termijn. Voor het plan 5-feb-2014
van aanpak transitieperiode is de rol beperkter als gevolg van de (wettelijke
verplichting) om continuïteit te bieden (overgangsrecht). In het beleidskader
zal duidelijk worden gemaakt waar de beperkingen van de keuzevrijheid
liggen.

5-feb-2014

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: laatste vergaderdatum
voor de verkiezingen

In het beleidskader wordt nader toegelicht welke vraagstukken bij het im- 2 juli 2014
plementatieplan aan de orde komen. Daarmee gepaard gaat ook een toelichting waar de ruimte en rol voor de raden er concreet ligt inde voorbereiding op de implementatie.
Het wetstraject “nieuwe WMO” is naar verwachting medio 2014 afgerond.
Dan is definitief duidelijk welke lokale keuzevrijheid er bestaat. Definitief
inzicht in de financiële risico’s bestaat naar verwachting met de meicirculaire 2014. De minister van Financiën heeft toegezegd om dan de definitieve
budgetten bekend te maken. Onze inkoopprocessen moeten we alsnog in
maart/april opstarten terwijl we nog niet 100% zeker weten wat de financiële
ruimte is. Wachten levert namelijk grote afbreukrisico’s op voor de zorgcontinuïteit in 2015, en soms zelf in 2014.

Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: 30-sep- 2014

Het beleidskader schetst:

Uitgangspunten en visie lange termijn
Plan van Aanpak transitieperiode 1-1-2015 – 1-12017: voorstellen m.b.t. toegang, inkoop, vervoer,
respijtzorg, financiën
Implementatieplan ‘Overheveling begeleiding’
Uitvoeringsthema’s zijn onder meer:
• Toegang: verordening, beleidsregels, overdracht dossiers, etc.
• Inkoop: producten, tarieven
• Respijtzorg: criteria gebruik voorzieningen
• Vervoer: criteria gebruik Awbz-vervoer
•
•

PORA Zorg Regionale raads- Bestuurlijke deadline
informatieavond

5

REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

3D brede onderwerpen bedrijfsvoering en inrichting

Een van de belangrijkste veronderstellingen van de decentralisaties is dat gemeenten zorgvragen in hun onderlinge samenhang herkennen en kunnen behandelen. Daarin ligt de
kans het zorgaanbod beter op de vraag aan te laten sluiten en effectiever in te richten. Belangrijk daarvoor zijn vooral de wijze van samenwerken en de organisatie van de uitvoering.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

PORA / BT

Nadere invulling congruent samenwerkingsverband
Regionale bestuursopdracht in voorbereiding, vandaar onder voorbehoud van vaststelling.
Op te leveren: brief aan Min BZK. Doel: inzicht verschaffen
op voortgang samenwerking t.b.v. 3D. Uit te werken: vier
elementen
1. “Besluitvorming in de regio” (uitgewerkt in Bestuursconvenant)
2. Afwegingskader en uitvoeringsdocument regionale samenwerking
3. Samenwerkingsconvenant 3D
4. Bestuurlijke kalender 3D

De afspraken in de Regio over de wijze van samenwerken (bestuurlijke besluitvorming, samenwerkingsconvenant) betreffen alle bestuurlijke gremia. Het is logisch
dat de raden als hoogste besluitvormende organen deze
kaders stellen. Het afwegingskader samenwerking belicht de inhoudelijke uitgangspunten en geeft richting
aan de organisatie van de uitvoering. De raden beslissen over deze kaders op e hoofdlijnen, en toetsen de
uitwerking ervan. De bestuurlijke kalender is het spoorboekje voor besluitvorming in de hele regio. Deze kalander vergt dat de afzonderlijke gemeenten nog een
onderliggende lokale planning opstellen.

Bestuursopdracht: 6- geen
nov-2013
Uitwerking:
4-dec-2013
Bestuurlijke kalender
ook in PORA’s
Samenwerkingskader?

Analyse van de huidige organisatie van toeleiding tot
Die analyse is in de eerste plaats voor de gedachte- en
maatschappelijke ondersteuning
opinievorming bedoeld en geeft input voor besluitvorWat kunnen we van de huidige situatie nu al leren voor de
ming later in het jaar voor de toegang vanaf 1-1-2015
inrichting van de toegang vanaf 1-1-2015 en mogelijk al verbeteringen aan te brengen?

5-maa-2014

Regionale
raadsinformatieavond

Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bestuurlijke deadline
1. Bestuursopdracht
Bevoegd: Colleges
Uiterlijk: 19-nov-2013
2. Brief aan minister
BZK ober nadere invulling congruent
samenwerkingsverband:
Bevoegd: Raden
Besluit uiterlijk:31-jan2013
3. Aanlevering BZK:
01-feb-2014
In deze fase geen, inzichten worden later
verwerkt in voorstellen
over inrichting Toegang
per 1-1-2015
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

3D brede onderwerpen bedrijfsvoering en inrichting

Een van de belangrijkste veronderstellingen van de decentralisaties is dat gemeenten zorgvragen in hun onderlinge samenhang herkennen en kunnen behandelen. Daarin ligt de
kans het zorgaanbod beter op de vraag aan te laten sluiten en effectiever in te richten. Belangrijk daarvoor zijn vooral de wijze van samenwerken en de organisatie van de uitvoering.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

Besluiten over Toegang tot dienst- en hulpverlening
vanaf 1-1-2015
Alle gemeenten zijn nu bezig met hun eigen beleidsvorming
en voorbereidingen op de implementatie van Toegang per 11-2015. Samenwerking tussen de acht gemeenten vergt afspraken over wat er hoe regionaal wordt georganiseerd. De
taakverdeling voor de periode vanaf 1-12015 is opgenomen
in de beleidskaders voor de afzonderlijke decentralisaties.
Voor de implementatie van de regionaal georganiseerde
taken is het belangrijk hoe de uitvoering ervan wordt bekostigd. Dat betreft de Toegang zelf, en zeker zo belangrijk informatievoorziening, financiën en communicatie.
Maatschappelijke en financiële risico’s – analyse, beheersing en weging
Regionale bestuursopdracht in voorbereiding, vandaar onder voorbehoud van vaststelling. Op te leveren: Analyse
van maatschappelijke en financiële risico's 3D, beheersing
en de weging van risico’s. Doel: Inzicht en beheersing van,
deels op elkaar inwerkende, risico's.

1. Bij de beoordeling van de beleidskaders stellen raden
vast hoe zij regie willen voeren op de uitvoering van
regionaal georganiseerde taken.
2. Bij de voorbereidingen op de implementatie beslissen
de raden erover welke budgetten zij in 2015 voor de
uitvoering van regionaal georganiseerde taken beschikbaar stellen, zowel voor de uitvoering zelf als
vooral ook voor de systemen voor informatievoorziening. De begrotingsbehandeling 2015 is te laat voor
tijdige implementatie. Vandaar eerdere besluitvorming

PORA / BT

1.Zie planning afzonderlijke beleidskaders
2.2-jul-2014

De risico’s te kennen die samengaan met de uitvoering 2-apr-2014
van de nieuwe taken is essentieel voor sturing, zowel de
maatschappelijke als de financiële. Hoe deze risico’s
worden beheerst en vast te stellen welke middelen
waarop worden ingezet (met daarachter de vraag: welke
risico’s vinden we eigenlijk het belangrijkst?) is essentieel voor raden om hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de decentralisaties te kunnen nemen. Dit
vergt wegingen, gebaseerd op reële inschattingen.

Regionale
raadsinformatieavond

Bestuurlijke deadline

2-apr-2014:

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: 31-mei-2014

1. Geen
1. Zie afzonderlijke be2. Mogelijk nog
leidskaders
plannen (afhan- 2. Bevoegd: Raden
kelijk van vraag
Datum: 30-9-2014
nieuwe raden)
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REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER
3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

3D brede onderwerpen bedrijfsvoering en inrichting

Een van de belangrijkste veronderstellingen van de decentralisaties is dat gemeenten zorgvragen in hun onderlinge samenhang herkennen en kunnen behandelen. Daarin ligt de
kans het zorgaanbod beter op de vraag aan te laten sluiten en effectiever in te richten. Belangrijk daarvoor zijn vooral de wijze van samenwerken en de organisatie van de uitvoering.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

Analyse van de lopende experimenten in de regio voor
Toegang en samenwerking bij indicatie
In veel regiogemeenten starten nu pilots rondom het onderwerp Toegang, nieuwe werkwijzen voor indicatiestelling en
samenwerking met partners. Om de relatie met de beleidskaders te verhelderen, om kennis en ervaringen uit te wisselen, en om input te verkrijgen voor de inrichting van integrale
Toegang, worden alle experimenten in beeld gebracht en
geanalyseerd (doel en werkwijze). Over resultaten en inzichten wordt vanaf maart half jaar informatie verstrekt aan colleges en raden.
Besluit integrale Toegang uiterlijk 1-7-2015
Alle gemeenten zijn nu bezig met hun eigen beleidsvorming
en lokale pilots voor Toegang en nieuwe werkwijzen voor
indicatiestelling en samenwerking. De transformatieopgave
zit juist in de organisatie van Toegang en samenwerking
tussen lokale en regionale partners. Met de kennis en ervaring die de gemeenten hebben opgedaan in de transitiefase
vanaf 1-1-2015 komt hier aan bod wat integrale Toegang
feitelijk betekent, welke mate van integraliteit de juiste balans biedt voor de cliënten en welke verdeling tussen regionaal en lokaal optimaal is voor effectiviteit en efficiëntie.

De informatievoorziening is in de eerste plaats bedoeld 5-maa-2014
voor de gedachte- en opinievorming over de toegang op 2-jul-2014
lange termijn (operationeel 1-7-2016). Belangrijk aanJan-2015
dachtspunt daarbij is of en in hoeverre de lokale inrichting van toegang en regie ook de voordelen meerwaarde
van samenwerking in het oog houdt.

De raden stellen vast of
• de voorstellen voor taakverdeling lokaal /(boven-)
regionaal in overeenstemming is met de regionale
beleidskaders
• Hoe zij regie willen voeren op de uitvoering van regionaal georganiseerde taken
• Welke budgetten zij voor de uitvoering van regionaal
georganiseerde taken beschikbaar stellen, zowel
voor de uitvoering zelf als vooral ook voor de systemen voor informatievoorziening.

PORA / BT

Januari 2016

Regionale
raadsinformatieavond

Bestuurlijke deadline

5-maa-2014
Nog te plannen
(nieuwe raden)

In deze fase geen, inzichten worden later
verwerkt in voorstellen
over inrichting Toegang
op langere termijn

Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bevoegd: Raden
Uiterlijk: maart 2016
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3D brede onderwerpen bedrijfsvoering en inrichting

Een van de belangrijkste veronderstellingen van de decentralisaties is dat gemeenten zorgvragen in hun onderlinge samenhang herkennen en kunnen behandelen. Daarin ligt de
kans het zorgaanbod beter op de vraag aan te laten sluiten en effectiever in te richten. Belangrijk daarvoor zijn vooral de wijze van samenwerken en de organisatie van de uitvoering.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

PORA / BT

Structurele cliëntparticipatie
Iedere gemeente moet aangeven hoe zij cliëntenparticipatie
bij de beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering vorm
gaat geven.
Op te leveren: kader voor cliëntenparticipatie ná 1-1-2015
Doel: betrokkenheid van cliënten borgen bij ontwikkeling en
uitvoering van beleid 3D.
NB: voor de periode tot 1-1-2015 worden afspraken gemaakt over betrokkenheid in november 2014 ( participatiewet) in januari 2014 ( AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg).
Regionaal communicatieplan 3 decentralisaties
Communicatie met bewoners, ketenpartners en binnen de
gemeenten is wezenlijk voor samenhang in gedachtevorming en concrete voorbereidingen. Over de middelen die
daarvoor worden ingezet en de relatie met het communicatieproject De Kanteling gaat dit plan
Informatievoorziening
Regionale bestuursopdracht in voorbereiding, vandaar onder voorbehoud van vaststelling.
Op te leveren: programma van eisen voor de informatievoorziening vanaf 2015, inclusief keuzes over de mate van
regionale samenwerking bij het inrichten van een digitale
infrastructuur.
Doel: Informatie over zorgvraag en zorgbehandeling zodanig
vastleggen dat cliënt, regisseur en gemeentebestuur kunnen
sturen op voortgang en resultaten.

Het Rijk verplicht gemeenten om cliëntenparticipatie
vorm te geven. De gemeenteraden kunnen keuzes maken over wanneer en in welke vorm cliënten en belangengroepen participeren.

2-jul-2014

Regionale
raadsinformatieavond
2-jul-2014

Voor de twee fase van de externe communicatiecamMei 2014
pagne vanaf najaar 2014 is bekostiging noodzakelijk. Dit
plan maakt duidelijk welke “waar voor hun geld” de raden kunnen verwachten
De raad heeft keuzes in de gewenste sturingsinformatie. Apr/mei-2014
Daarbij wordt budget aangevraagd om de juiste informatievoorziening te realiseren (dit laatste zoveel mogelijk
aansluitend op de reguliere P&C cyclus)

Bestuurlijke deadline
3e kwartaal 2014

Bevoegd: Raden
Datum: behandeling
voorjaarsnota

Nog te plannen
(nieuwe raden)

30-jun- 2014 (i.v.m. zomerreces)
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3 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

3D brede onderwerpen bedrijfsvoering en inrichting

Een van de belangrijkste veronderstellingen van de decentralisaties is dat gemeenten zorgvragen in hun onderlinge samenhang herkennen en kunnen behandelen. Daarin ligt de
kans het zorgaanbod beter op de vraag aan te laten sluiten en effectiever in te richten. Belangrijk daarvoor zijn vooral de wijze van samenwerken en de organisatie van de uitvoering.

Waar gaat het over?

Invloed / keuzevrijheid van de raden?

Organisatie Contractmanagement vanaf 2015
Inrichtingsvraagstuk, niet kaderstellend
Op te leveren: een voorstel hoe de afstemming tussen
dienstverlening en de daarvoor benodigde contractuele afspraken structureel wordt onderhouden.
Doel: Contractmanagement is zodanig ingericht dat de gemeenten lokaal en regionaal op prestaties kunnen sturen en
innovaties in dienstverlening doelmatig worden vertaald naar
contractuele afspraken.

PORA / BT
Juni 2014

Regionale
raadsinformatieavond
Nog te plannen
(nieuwe raden)

Bestuurlijke deadline
Oktober 2014
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