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Gemeenten

Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog

Nieuw sociaal domein
Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave
om een nieuw sociaal domein te vormen nu het Rijk
gemeenten verantwoordelijk maakt voor taken op het
gebied van jeugd, werk en zorg.
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Kick
off campagne ‘Durf te vragen!’
Colofon

Op donderdag 23 januari is het startsein gegeven voor
de regionale publiekscampagne ‘Durf te vragen!’. Onder
het motto ‘Durf te vragen!’ willen de zes gemeenten
uit Noordoost Fryslân hun inwoners voorbereiden op
dat nieuwe sociale domein. Wie durft te vragen, staat
sterker in een samenleving waarin een groot beroep
gedaan wordt op de zelfredzaamheid van burgers.

Eind januari is huis-aan-huis een ansichtkaart verspreid
om de campagne onder de aandacht van de inwoners
te brengen. Meer weten? Kijk op de facebookpagina:
facebook.com/noordoostzorgt. Wij zien uw reactie daar
graag tegemoet! Wilt u ook een poster? Neem dan
contact op met uw gemeente.

Omvormingsplan
Door de overgang van jeugdtaken naar gemeenten
mogen er geen kinderen en jongeren in de knel komen.
Een goede voortgang van de zorg moet gegarandeerd
zijn. Gemeenten en zorgaanbieders maken daarover afspraken in een Transitiezorgarrangement. In de periode
januari t/m maart 2014 worden deze afspraken uitgewerkt.
Enkele thema’s:
• de organisatie van toegang naar hulp en het ‘erbij
halen’ van jeugd- en opvoedhulp
• hoe de instroom kan worden beperkt en de doorlooptijden kunnen worden verkort
• de uitwerking van een financiële en inhoudelijke
kaderstelling en opdrachtverlening aan aanbieders
De afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd
Omvormingsplan, dat uiterlijk op 31 maart 2014 klaar is.

Beëindiging subsidierelaties
Na 2014 gaat er binnen het sociale domein veel veranderen. Hoewel op dit moment nog niet alles duidelijk is,
wordt daar al wel op allerlei gebieden op ingespeeld.
Zo zijn de gemeenten gestart met het op voorhand
beëindigen van bestaande subsidierelaties. Hierdoor
moet het mogelijk worden financiële middelen per 2015
anders in te zetten. Langdurige subsidierelaties kunnen
niet per direct worden opgezegd. Dat zou onzorgvuldig
zijn. De gemeenten hebben daarom in december contact
opgenomen met de betreffende organisaties en hen
gevraagd om een redelijke opzegtermijn. Bedoeling is dat
er binnenkort besluiten over worden genomen.

Kalender 2014
In de periode van 1 januari tot 1 mei wordt het beleidsplan
vastgesteld en start het inkooptraject. Het beleidsplan
bevat onder andere indicatief budget, aantal cliënten
(bestaand aanbod), lijnen waarlangs te bezuinigen,
sturingsmodel, kaders samenwerking regionaal,
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overgangsrecht in relatie tot transitiearrangement,
infrastructuur Sociaal Domein en arrangement, opdrachtgeverschap, inkoop, PGB, verantwoording en keuzes
ICT. Het inkooptraject bestaat uit marktconsultatie
(aanbieders informeren over globale richting (korting) en
bepalen uitwerking aanbesteding (schaalniveau)).
April
Aanbestedingsproces met als doel het maken van
afspraken over de aanpak voor de decentralisaties
op het niveau van de burger (1e lijn) en lichte en
specialistische ondersteuning. Betrokkenen: gemeente,
cliëntenorganisaties, aanbieders.
Mei
Kader uitvoeringsplan 2015 gereed (werkwijze, bekostiging, relatie 0e, 1e en 2e lijn, sturing en bekostiging)
Juni
Opstellen concept-verordeningen
Opstellen uitvoeringsplan
Op basis van afsprakenkader opstellen van bestek

2015!  Aanpakken en doorpakken, toetsen en verdiepen
voorlopige beleidsrichtingen”. Raymond Goelabdien,
project- en procesleider namens de zes gemeenten
in Noordoost Fryslân, presenteerde de voorgenomen
uitwerking van de kaders in beleidsrichtingen en keuzes
van de gemeenten. De zorgaanbieders brainstormden
vervolgens over vier verschillende thema’s: inzetten
van gebiedsteams, substitutie door sociale netwerk en
vrijwilligers, cliënt- en resultaatgerichte basisproducten en
resultaatsturing.

Website
In de loop van maart 2014 wordt de website
www.noordoostzorgt.nl gelanceerd. Een portaal voor inwoners, zorgverleners en belangenorganisaties met alle
informatie over het sociale domein in Noordoost Fryslân.
Wat wilt u kunnen vinden op deze website? Laat het ons
weten!

www.noordoostzorgt.nl

Juli-augustus
Offertes door aanbieders
September
Besluitvorming over offertes en uitvoeringsplan
Oktober
Uitvoeringsplan met definitief budget en resultaten
aanbesteding
Oktober/November
Contractering aanbieders
Communicatie naar cliënten

Concept

vormgeving

Werkgroepen
In maart starten de werkgroepen waarin de gemeenten
samen met de aanbieders aan de slag gaan met de
‘gebiedsgericht werken’ en ‘Arrangementen’. Wij zullen
hiervoor gericht een aantal organisaties benaderen
en uitnodigen. In de loop van het jaar starten andere
werkgroepen waarvoor wij weer andere organisaties op
het oog hebben. Ook kunt u medio maart een uitnodiging
tegemoet zien waarin wij u vragen zich te committeren
aan een gezamenlijke aanpak van de decentralisaties.
Dit committment vertalen wij in een intentieverklaring die
op feestelijke wijze door gemeenten en maatschappelijke
organisaties en aanbieders wordt ondertekend.

Bijeenkomst ‘Samen op weg naar 2015’
Informatie- en werkbijeenkomst met zorgaanbieders:
Samen op weg naar 2015!
Donderdag 30 januari was er een informatie- en werkbijeenkomst voor zorgaanbieders: “Samen op weg naar

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenten
Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,
Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.
De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd.
Aanmelden?
Stuur een e-mail naar rmeekma@dantumadiel.eu
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