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Toelichting

Afgerond (aanpassingen Beleidsregels Wmo en Jeugd dit 4e kwartaal 2016, o.a. n.a.v.
uitspraken CRvB over HO) De beleidsregels Wmo worden momenteel aangepast, o.a.
naar aanleiding van de wijzigingen bij Huishoudelijke Ondersteuning. Afgerond in 4e
kwartaal, implementatie per 1/1/2017.

7 Beleidsregels B&W
Toegang

8

De toegang tot zorg is operationeel, maar er wordt nog hard gewerkt aan
procesoptimalisatie. Het verbinden van oude en nieuwe taken in een integrale toegang
betekent op onderdelen ook wijzigingen aan bestaande processen. Hierin wordt ook op
regionaal met Hellevoetsluis afgestemd via het project 'Processen WIZ'. Te denken valt
aan het verhelderen van afspraken met aanbieders, aanvoudigere aanvraagprocessen
en verbeteren van de indicatiestelling. Zal een uitloop kennen naar 2107.

Doorontwikkeling huidige netwerk zorgcoördinatie
9 + gebiedsteam

Ontwikkelingis doorlopend. Verantwoording daarvan wordt vastgelegd in de jaarlijkse
rapportage.

Ingerichte en operationele toegang (front- en
backoffice)
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Organiseren initiële onafhankelijke
cliëntondersteuning

Doorontwikkeling onafhankelijke
11 cliëntondersteuning

Met ingang van 1-1-2015 wordt door MEE Plus de onafhankelijke cliëntondersteuning
uitgevoerd. Voordurend punt van aandacht is de mogelijkheid van clientondersteuning
bij bewoners bekend te maken. (zie ook de uitkomsten van de effectmeting Wmo)
Per jaar wordt met de aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning bekeken hoe
dit product binnen de gemeente ingevuld dient te worden. Voor 2017 wordt overwogen
om ook Welzijn Ouderen hierin een taak te geven.

12 Organiseren AMHK bureaudienst (stadsregionaal)
13 Organiseren AMHK gebiedsteams
14 Herindiceren huidige AWBZ- en Wmo-cliënten
Nadere uitwerking gegevensuitwisseling en
15 privacy
Inkooptraject
16 Bekendmaking definitieve Wmo-budgetten
17 Overdracht cliëntgegevens AWBZ
18

Inkooptraject AWBZ-begeleiding

Cliëntenparticipatie
Vormgeven beleid medezeggenschap van cliënten
19 zorgaanbieders
Vernieuwen vormen van burger- en
cliëntenparticipatie
20

Sinds 1-1-2015 is er een advies-en meldpunt onder de naam Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond.
Per 1-9-2015 is het regioteam Veilig Thuis ZHE (Voorne-Putten en GoereeOverflakkee) gestart.
Afgerond
In alle systeemplannen hulp en ondersteuning 0-100+ worden de privacyregels
toegepast. Wordt in 2016 verder ontwikkeld, te beginnen met Jeugd, vraagt blijvende
aandacht.

Afgerond. Besloten is de huidige contracten te verlengen, in ieder geval voor 2017. De
inkoopcontracten worden ook zoveel mogelijk aangepast conform de
uitvoeringsvarianten en standaard artikelen van I-sociaal domein. Dit jaar en volgend
jaar concentreren we ons met de aanbieders op het verder vormgeven van de
transformatie langs zes ontwikkelthema's. (Zie onder transformatie).

De Adviesraad Sociaal Domein is actief, deze informeert en adviseert het college
gevraagd en ongevraagd over zaken die spelen voor vragers binnen het volledige
sociale domein. De wijze hoe cliëntenparticipatie vernieuwd kan worden zal in het
laatste kwartaal 2016/1e kwartaal 2017 geagendeerd worden voor de Adviesraad
Sociaal Domein. Mogelijk kunnen zij via een apart Cliëntenplatform structureel in
contact treden met de cliëntenraden van gemeentelijk gecontracteerde
(zorg)aanbieders binnen het sociale domein.

Voorzieningen/ondersteuning
21 Ontwikkelen sociale kaart
Opstellen monitoringsinstrument sociaal domein
22 (initieel)

Opstellen aanvullend monitoringsinstrumentarium
23
24 Realiseren 24 uurs beschikbaarheid luisterend oor

Afgerond. Behoeft nog wel aandacht wat betreft gebruiksvriendelijkheid, is onderwerp
van gesprek met MEE. Besluitvorming 4e kwartaal 2016.
Sinds1 januari 2015 zijn we aangesloten bij het landelijke monitoringsinstrument
'Gemeentelijke monitor Sociaal Domein' van VNG, KING en het CBS.
Er dient nog onderzocht te worden welke aanvullende
monitoringsinstrumenten/indicatoren noodzakelijk zijn om voldoende grip te kunnen
krijgen op de ontwikkelingen en doelstellingen binnen het sociale domein. Dit is
onderdeel van de transformatie agenda regionaal waar het gaat om de realisatie van
doelen op cliëntniveau.
Sensoor verzorgt 24 uurs beschikbaarheid van een luisterend oor sinds 1 januari 2015
voor gemeenten in Nederland, middels een contract met de VNG.

25 Uitwerken Kortdurend verblijf (regionaal)

Uitwerken Beschermd wonen (regionaal)
26
Uitwerken Inloop GGZ voor 2016
27
Evaluatie collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering, opvragen offertes bij
28 verzekeraars

Contractbesprekingen met diverse partijen zijn gaande, afstemming op Voorne. Tot nu
toe wordt dit verstrekt met behulp van een pgb. Afronding 2016.
Er wordt momenteel gewerkt aan plannen om het tekort op het terrein van Beschermd
Wonen verder te reduceren op een wijze waarbij wel adequate zorg kan worden
geleverd aan de doelgroep. Hierbij is de samenwerking tussen gemeenten en
betrokken woningbouwcorporaties van cruciaal belang. Een van de wijzen waarop
reductie van uitgaven gerealiseerd kan worden is namelijk het extramuraliseren van
cliënten welke hier toe in staat zijn.
Tot eind 2016 is er een pilot Buurt M/V van Antes (gezamenlijk met Westvoorne en
Brielle). Inwoners met GGZ problematiek worden eerder gesignaleerd. Bestuurders op
Voorne hebben uitgesproken Buurt M/V ook in 2017 voort te zetten.
Niet van toepassing voor Brielle. Polissen voor 2017 zijn afgesloten.

Samenwerking met actoren binnen domein Zvw
29

Afspraken zorgverzekeraar(s) transitie

30 Afspraken zorgverzekeraar(s) transformatie
31 Afspraken met huisartsen

Er is sprake van een structureel overleg inclusief afspraken tussen de preferente
verzekeraar binnen onze regio en de gemeenten op VP,G-O en BAR.
De transformatieagenda is bestuurlijk vastgesteld en wordt nu verdere geconcretiseerd.
Dit loopt gedurende de gehele periode.
Afspraken vastgelegd en ondertekend in dec. 2014. Periodieke afstemming eens per
kwartaal vanaf begin 2015.

Transformatie
32 Ontwikkelen transformatie/ontwikkelagenda

Begin uitvoering transformatie
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De transformatie van het sociaal domein zal de komende jaren topprioriteit hebben. In
maart/april 2016 is eerst in Voorns verband ingezet op het concretiseren van de doelen
die we nastreven met de transformatie. Vervolgens is dit uitgewerkt in een concrete
transformatie-/ontwikkelagenda voor de periode 2016/2017 met zes thema's:
o Opdrachtgeverschap
o Sturen op resultaten
o Zorg dichtbij
o Op- en afschalen
o Netwerksamenwerking
o Ontschotten

Opzetten pilot budgetbekostiging
begeleiding/dagbesteding
34
Ontwikkelen algemene voorzieningen bgg en
35 dagbesteding

38a

Onderzoeken mogelijkheden
verschuivingbegeleiding individueel naar
36 groepsgewijze begeleiding.
Onderzoeken efficiëntere vormen van vervoer
37 dagbesteding
Opstellen nieuw mantelzorgbeleid
Opstellen nieuw vrijwilligersbeleid

38b

Afstemmen aanbod ondersteuning verschillende
39 soorten organisaties

40

Vernieuwen en anders organiseren ondersteuning

In 2014 zijn contractafspraken gemaakt met de aanbieders begeleiding voor de jaren
2015 en 2016. In 2016 zal bekeken worden in welk vorm de afspraken voor 2017 en
verder worden gemaakt, inclusief de afweging over budgetbekostiging. Ook dit is
onderdeel van de transformatieagenda. (Thema opdrachtgeverschap)
Er is nog niet gestart met een actieve inzet op de vorming van meer algemene
voorzieningen. Dit zal worden opgepakt in samenhang met de transformatiedoelen
(thema zorg dichtbij).
Verschillende aanbieders bieden groepsgewijze begeleiding, waar dit passend is, wordt
het aangeboden. In het kader van de transformatie kunnen ook andere innovatieve
vormen van begeleiding onderzocht worden, zoals inzet van digitale middelen en social
media.
In samenwerking met de overige gemeenten op Voorne-Putten wordt onderzoek
gedaan naar efficiëntere invulling van het vervoer. Afronding 1e kwartaal 2017.
Het beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld.
De startnotitie is in college en commissie SL vastgesteld. In het vierde kwartaal van
2016 zal ook de nota in route voor bestuurlijke besluitvorming worden gebracht.
Betreft hervorming welzijn en afstemming werkzaamheden van de welzijnspartners.
Tevens onderdeel van de transformatie sociaal domein, waarbij dit de 0e lijn betreft.
Vernieuwing en anders organiseren zal de komende jaren de aandacht hebben en zal
een plaats krijgen in de nog op te stellen transformatie-/ontwikkelagenda (zie
hierboven).

Communicatie
41 Implementatie communicatieplan
42 Communicatie trekkingsrecht Pgb

Afgerond.

43 Communicatie huidige cliënten AWBZ

Afgerond.

Afgerond.

