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ter kennisname/ter informatie
toezegging raad
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.
Informatie
Overzicht relaties met onderwijs
Tijdens een vorige informatievergadering is u toegezegd om een overzicht te presenteren van
raakvlakken tussen de gemeente en het onderwijsveld. Bijgaand treft u dit overzicht aan.
Subsidie O3 en De Schroef
We hebben op 18 december 2018 besloten O3 en Stichting de Schroef subsidie toe te kennen voor de
jaren 2019 en 2020. O3 ontvangt in 2019 en 2020 een subsidie van € 3.098.635 per jaar. De O3
partijen (Contour de Twern, GGD, Juvans en MEE) verzorgen hiervoor in Heusden een basisaanbod
voor alle inwoners in de gemeente Heusden die op zoek zijn naar informatie, advies of ondersteuning
op sociaal, maatschappelijk of financieel vlak. Medewerkers van O3 werken samen in gebiedsgerichte
teams en zijn aanwezig en bereikbaar in de wijkwinkels in de kernen Drunen, Heusden en Vlijmen.
Stichting de Schroef ontvangt in 2019 en 2020 een subsidie van € 160.000 per jaar. De stichting
ontvangt dit bedrag naast de financiering van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.
Stichting de Schroef zet sport en bewegen in als middel om een bijdrage te leveren aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, re-integratie, armoede, sociale participatie en
gezondheid. Wij verwachten een basisaanbod voor alle inwoners in de gemeente Heusden die op
zoek zijn naar mogelijkheden om te bewegen en actief te zijn. De combinatiefunctionarissen sport en
buurtsportcoaches van De Schroef zorgen voor dit aanbod en ontwikkelen daarnaast projecten en
activiteiten. Voor de financiering hiervan is een beroep op de reserve sociaal domein nodig. Dit zal in
de eerste bestuursrapportage van 2019 en de eerstvolgende voorjaarsnota worden meegenomen.
Voor nadere informatie kunt u hier terecht.
Met beide partners hebben we daarnaast een aantal thema’s benoemd waarop we extra inzetten in
2019 en 2020. Dit zijn:
- participatie;
- veiligheid;
- preventie;
- vrijwilligers;
- presentie in de wijken/buurtinitiatieven;
- communicatie.
O3 en Stichting de Schroef hebben op deze thema’s resultaten benoemd die ze verwachten te
realiseren de komende jaren.
Over de voortgang en het (door)ontwikkelen van een resultaatgerichte verantwoording zijn en blijven
we met elkaar in gesprek.

Daarnaast hebben we besloten in 2019 een eerste evaluatie uit te voeren met Stichting de Schroef
waarbij de relatie wordt aangetoond tussen de extra subsidie en geleverde prestaties in 2017-2018.
Regionale inkoop Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden
Op 30 november 2018 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden voor de regionale inkoop Wmo
begeleiding. Hiermee is aan 91 zorgaanbieders gegund om vanaf 1 april 2019 begeleiding en/of hulp
bij het huishouden te leveren. Zodra de contracten tussen de zorgaanbieders en de gemeenten klaar
zijn voor ondertekening, hebben we een mijlpaal bereikt om trots op te zijn. Om dit te vieren is er voor
gekozen om de ondertekening in Heusden plaats te laten vinden. Op 29 en 30 januari a.s. zal de
ondertekening plaatsvinden in de Voorste Venne.
De komende maanden staan in het teken van de implementatie, het voorbereiden en het aanpassen
van de lokale organisatie aan de nieuwe werkwijze. Een plan van aanpak is hiervoor opgesteld en
medewerkers van zorgbemiddeling en zorgadministratie worden de komende maanden wegwijs
gemaakt in de nieuwe aanpak. Vanuit de regio worden we hierbij ondersteund door een regionaal
kernteam. Dit team functioneert als vraagbaak en bewaakt de onderlinge samenhang tussen de
deelnemende gemeenten. Ook wordt de communicatie door dit team verzorgd en is dit team
verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale taken die nog moeten worden opgepakt. De
invulling van het contractmanagement is daarbij de belangrijkste.
AED
Samen met het Rode Kruis zijn zoveel mogelijk AED’s in onze gemeente in kaart gebracht. Deze
locaties zijn vermeld op onze eigen website. Alle beheerders van deze AED’s zijn verzocht om hun
gegevens te controleren en de AED te registreren op HartslagNu.nl, het landelijke platform voor
burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Met name de vrije toegankelijkheid en het aantal uren per
dag dat de AED beschikbaar is, zijn belangrijk. Op deze manier wordt duidelijk of onze gemeente
Hartveilig is of niet. Volgens de normen van de Hartstichting betekent dit dat binnen een straal van
500 meter een AED 24/7 inzetbaar moet zijn. Via https://arcg.is/zWe0K wordt duidelijk dat onze
gemeente bijna Hartveilig is.
Beschermd Wonen
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen (en opvang). De taak is
belegd bij 43 centrumgemeenten in Nederland. In 2015 bracht de commissie Dannenberg een advies
uit over de toekomst van beschermd wonen. In dit rapport wordt een ontwikkeling geschetst voor
mensen die vanwege psychische, sociale en/of maatschappelijke problemen te weinig grip hebben op
hun eigen leven om zelfstandig te kunnen wonen. Het advies is om deze mensen niet uit hun
woonomgeving te halen, maar om juist het benodigde toezicht en de begeleiding naar de mensen
thuis te brengen. Meer mensen kunnen zo, met ondersteuning, midden in de samenleving blijven
wonen. Mede op basis van dit advies is in 2016 landelijk afgesproken om het budget beschermd
wonen (BW) per 2020 te decentraliseren naar alle gemeenten in de integratie-uitkering sociaal
domein.
Het invoertijdstip van de decentralisatie beschermd wonen is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021. In
de regio Hart van Brabant hebben de negen gemeenten (Dongen, Gilze Rijen, Goirle, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) afgesproken gezamenlijk op te trekken
in deze ontwikkeling. Er is gekozen voor een samenhangende visie die samengevat is terug te vinden
op de website van de regio Hart van Brabant.
In onze gemeente is een aantal locaties aanwezig waar inwoners ‘beschermd kunnen wonen’.
Aanvullend hierop is er de laatste tijd ook een aantal locaties ontwikkeld waar mensen ‘begeleid
kunnen wonen’. Uit de keukentafelgesprekken bleek dat er bij inwoners uit Heusden behoefte was aan
een tussenvorm tussen beschermd wonen (waar 24/7 toezicht aanwezig is) en zelfstandig wonen met
lichte ambulante begeleiding. Met het aanbod aan begeleid wonen in onze gemeente, lopen we
vooruit op de ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen.

Om u zicht te geven op de huidige aanwezigheid en spreiding van voorzieningen op het gebied van
zowel beschermd als begeleid wonen, zijn onderstaande tabellen opgesteld. Met de 12 locaties voor
beschermd wonen, bieden wij plaats aan ongeveer 4% van het totaal aantal cliënten in de regio Hart
van Brabant. Gelet op de beperkte aantallen is om privacyredenen niet nader per locatie
gespecificeerd om hoeveel bewoners het gaat. De verdeling tussen zorg in natura (ZiN) en
persoonsgebonden budget (PGB) wijkt licht af van de regio. In Heusden is het aandeel PGB 8%, ten
opzichte van bijna 10% in de regio.
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Drunen
Vlijmen

Haarsteeg
Totaal
Vlijmen

Gemeente
Tilburg
Waalwijk
Oisterwijk
Heusden
Loon op Zand
Goirle
Gilze en Rijen
Dongen
Hilvarenbeek

Soort voorziening
Beschermd Wonen ZiN
Begeleid Wonen
Beschermd Wonen ZiN
Beschermd Wonen PGB
Begeleid Wonen
Beschermd Wonen ZiN
Begeleid Wonen
Toekomstige locatie Beschermd
Wonen PGB

Totaal
2
3
5
2
3
3
1
19
1

% unieke cliënten
66%
14%
11%
4%
1%
1%
1%
1%
0%

Bestuurscommissie Jeugd
In de bestuurscommissie Jeugd van 15 november 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken.
Definitieve jaarrekening jeugd 2017
De bestuurscommissie jeugd is akkoord met de conceptjaarrekening en heeft deze ter vaststelling
aangeboden aan het algemeen bestuur van Hart van Brabant. De jaarrekening jeugd 2017 is
inmiddels door het algemeen bestuur ter kennisname aangeboden aan alle gemeenteraden.
Advies financieel kader vanaf 2020
De bestuurscommissie jeugd heeft ingestemd met het voorstel rondom de methodiek om te komen tot
de financiële kaders Jeugd vanaf 20201. Deze zijn opgesteld op basis van de realistische zorgkosten
per gemeente.
Het voorstel voor de financiële kaders is ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van
Hart van Brabant en deze heeft de kaders op 13 december 2018 vastgesteld. De financiële kaders
worden opgenomen in de conceptdeelbegroting jeugd 2020.
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Vanaf 1 januari 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) overgeheveld naar de algemene uitkering
in het gemeentefonds. Hierdoor is het nodig om andere afspraken te maken over de basis waarop de regionale
deelbegroting jeugd wordt opgesteld.

Borging pilots Kombi en Kompas
De bestuurscommissie is akkoord met het voortzetten van de pilots Kombi en Kompas. Hierdoor is
inzet van jeugdhulp in en om het onderwijsveld mogelijk. Financiële dekking vindt plaats uit het
borgingsbudget jeugd 2019.
Regionaal programma Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2019-2021 Veiligheid voorop! en het
Programma van Eisen crisis en onveiligheid Veilig Thuis
De bestuurscommissie heeft kennis genomen van het regionaal programma “Huiselijk geweld en
Kindermishandeling 2019-2021 Veiligheid voorop!” en heeft het programma van eisen “crisis en
onveiligheid; Veilig Thuis 2019” vastgesteld. Hiermee wordt Veilig Thuis Midden Brabant uitgenodigd
om een subsidieaanvraag in te dienen.
Programma van eisen crisis en onveiligheid: Crisisinterventieteam 2019
De bestuurscommissie heeft het programma van eisen “Crisisinterventieteam 2019” vastgesteld.
Hiermee wordt Sterk Huis uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen.
Programma van eisen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2019
De bestuurscommissie heeft het programma van eisen “Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
2019” vastgesteld. Hiermee wordt Leger des Heils, William Schrikker Groep, en Jeugdbescherming
Brabant uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen.
In de bestuurscommissie Jeugd van 20 december 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken.
Financiën Jeugdhulp
De bestuurscommissie is bijgepraat over de realisatiecijfers t/m september 2018 en heeft kennis
genomen van de concept herijking deelbegroting jeugdhulp 2019.
Advies Voortgangsrapportage beheersmaatregelen tekorten Jeugd
De bestuurscommissie heeft besloten de beheersmaatregelen voort te zetten tot 1 juli 2019 en de
extra kosten van € 93.000 ten laste te brengen van de regionale innovatiemiddelen 2019. Hiermee
kan beter worden beoordeeld wat de effecten zijn van de verschillende beheersmaatregelen.
Voorstel effectief innoveren
De bestuurscommissie is akkoord gegaan met de verdere doorontwikkeling van het Innovatienetwerk
Jeugd. Dit omvat onder meer het vergroten van eigenaarschap van de gemeenten voor het
Innovatienetwerk (organiseren van sturing/regie) en het leggen van een verbinding met het
uitvoeringsprogramma Jeugd.
Beleidsmonitoring Samen met de Jeugd
De bestuurscommissie heeft een terugkoppeling gehad van de conceptversie beleidsmonitor jeugd
2018.
Notitie Stand van zaken Jeugdzorg Plus
De bestuurscommissie heeft ingestemd met de verlenging van het contract JeugdzorgPlus voor 2019.
Hiermee is er ook in 2019 jeugdzorgplus2 beschikbaar.
Advies Uitwerking projectplan resultaat gestuurde jeugdhulp 2018 fase 3
De bestuurscommissie heeft ingestemd met het projectplan “resultaat gestuurde jeugdhulp 2019 fase
3”.
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een intensieve vorm van jeugdhulp voor jongeren waarbij in een gesloten setting hulp wordt geboden.

Adviesnota Subsidieverlening Stichting Ouders en Jeugdzorg 2019
De bestuurscommissie heeft ingestemd met het verlenen van subsidie aan Stichting Ouders en
Jeugdzorg. Zij bieden hulp aan ouders/verzorgers die klachten hebben over jeugdhulp en bieden
ondersteuning aan ouders met een opgelegde maatregel van de kinderrechter. Meer informatie zie
www.denoodkreet.nl
Samenwerking Heusden en gastheergemeente Tilburg rondom prognose jeugdhulp 2018
In november en december 2018 zijn er diverse contactmomenten geweest tussen Heusden en
gastheergemeente Tilburg en is er veel inspanning geleverd.
Er is een start gemaakt met een bestandsvergelijking, zodat de jeugdhulpgegevens in de administratie
van Heusden overeenkomen met de gegevens van de regionale backoffice. Aan de hand van de
toewijzingen wordt bepaald wat juist is waarna eventuele wijzigingen in de relevante administraties
worden verwerkt. Hiervoor werken de beide backoffices intensief samen. In de samenwerking wordt
ook meegenomen hoe problemen in het vervolg kunnen worden voorkomen. Op dit moment is dit in
volle gang en worden er elke dag stappen gemaakt om de administratieve verschillen op te lossen.
Daarnaast is er een uitvoerige uitwisseling geweest over de wijze waarop de regionale prognose wordt
opgesteld. De gezette stappen worden ook in 2019 voortgezet om zo te komen tot een gedragen
prognose jeugdhulp voor Heusden.
Definitieve jaarrekening jeugd 2017
De bestuurscommissie jeugd is akkoord met de conceptjaarrekening 2017 en heeft deze ter
vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van Hart van Brabant. De jaarrekening van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant inclusief het deel jeugd 2017 is inmiddels door het
algemeen bestuur ter kennisname aangeboden aan alle gemeenteraden.
Het resultaat 2017 van de regio voor het onderdeel jeugd wordt afgerekend in het jaar 2018. In de
gemeentelijke jaarrekening 2017 is voor de verwachte afrekening 2017 een vordering opgenomen van
€ 1,45 mln. Deze inschatting is medio maart 2018 gebaseerd op voorlopige cijfers. Op dat moment
werd nog volop gewerkt aan de afrekeningen met zorgaanbieders over de jaren 2015 tot en met 2017.
De daadwerkelijke afrekening voor de gemeente Heusden is na het opmaken van definitieve cijfers
€ 0,3 mln lager uitgevallen, en bedraagt € 1,2 mln (positief). Dit nadeel van € 0,3 mln zal worden
verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2018.

Overzicht raakvlakken gemeente met onderwijs
Gemeentelijke taken/activiteiten
Leerplicht
Onderwijshuisvesting

Cluster
Zorgbemiddeling
Welzijn

Wettelijk of
gemeenschappelijk belang
Wettelijk
Wettelijk

Onderwijsachterstandenbeleid (VVE, anderstalige instroom)
Jeugdhulp inzetten ( jeugdhulparrangementen, PGB, dyslexie
(EED)
Passend onderwijs: overleg met SWV OOGO
Schade/vandalisme schoolgebouwen
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Opvoed- en opgroeiondersteuning zoals vroegsignalering,
schoolmaatschappelijk werk
Meldcode huiselijk geweld + kindermishandeling
Armoede en schulden
Sporten en bewegen
Cultuur (cultuureducatie)
Techniek onderwijs
Verkeersveiligheid
Gebiedsontwikkeling
Werk en Inkomen
Leerlingenvervoer
Gezondheid (voorlichting en preventie)
Veiligheid (b.v. via Halt, voorlichting politie)
RMC/voortijdig schoolverlaters
Natuur- en milieu educatie (o.a. groene schoolpleinen)
Duurzaamheid
Jeugdgezondheidszorg
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Welzijn

Wettelijk

PO

Bijeen/ mandaatteam jeugd
Welzijn
Welzijn en Bouwkunde
Welzijn en Bouwkunde

Wettelijk
Wettelijk
Wettelijk
Wettelijk

PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO

Bijeen gebiedsteam
Welzijn en Zorgbemiddeling
Welzijn
Welzijn
Welzijn en Strategie Relatiebeheer
Strategie Relatiebeheer
Beleid en Beheer Openbare Ruimte
Ruimteijke ordening
Strategie Relatiebeheer
Welzijn en Zorgbemiddeling
Welzijn (GGD)
Veiligheid en Handhaving
Zorgbemiddeling
Milieu
Milieu
Welzijn
Strategie Relatiebeheer

Wettelijk
Wettelijk
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Wettelijk
Wettelijk
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Wettelijk
Gemeenschappelijk belang
Gemeenschappelijk belang
Wettelijk
Gemeenschappelijk belang

PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO en VO
PO en VO
VO
s(b)o, (v)so
PO en VO
PO en VO
VO
PO
PO en VO
PO en VO
PO en VO

PO/ en/of VO
PO en VO
PO en VO

