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Samenvatting
In het uitvoeringsplan sociaal domein geven wij op systematische wijze de lokale
speerpunten weer in een schema.
Tevens rapporteren wij tussentijds, per kwartaal, de resultaten in een monitor sociaal
domein Asten, die bestaat uit een aantal factsheets.
Tenslotte hanteren wij in Peel 6.1 verband en ook lokaal een ontwikkelagenda, welke
gelet op de nog steeds voortgaande ontwikkelingen dynamisch van karakter is. Daar
waar duidelijk is dat de punten op de ontwikkelagenda op de bestuurlijke agenda zullen
komen geven wij dat zo tijdig als mogelijk aan.
Inleiding
Het regionale beleid is inmiddels verankerd in een verordening, in beleidsregels en in
inkoopovereenkomsten op basis van bestuurlijk aanbesteden. Met de
uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten en de
uitvoering van de maatwerkvoorzieningen is gestart.
Op basis van de in het beleidsplan geformuleerde doelen is er met alle
‘sleutelorganisaties’ in het lokaal sociaal domein een convenant sociaal netwerk Asten
opgesteld en heeft er een aftrapbijeenkomst plaatsgevonden.
Ter ondersteuning van de burgers en het sociaal netwerk Asten is er, naast bestaande
vindplaatsen en steunpunten, een ‘steunpunt Guidoasten’ opgericht, waarin een aantal
professionele organisaties in teamverband samenwerken en verbindingen leggen met de
burgerinitiatieven en sleutelorganisaties in het netwerk.

Wat willen we bereiken
De factsheets hebben betrekking op:
1. de financiële ontwikkelingen (ontwikkeling werkelijke uitgaven versus
gedetailleerde begroting gemeente)
2. de uitvoering van de Participatiewet door het Werkplein (later: Werkbedrijf)
3. de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en BMS (bijzondere bijstand,
minimaregelingen en schuldhulp) door de UO Peel 6.1
4. de uitvoering van het lokaal sociaal domein door het SNA (sociaal netwerk Asten)
Wat gaat we daarvoor doen:
De uitvoering vindt plaats door het Team Welzijn van de gemeente, het team van het
Steunpunt Guidoasten (ONIS, LEV, MEE, Wijkverpleging), de Sleutelorganisaties in het
Sociaal Netwerk Asten, en de Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1, Unit Zorg en
Ondersteuning.
Mogelijke alternatieven:
Geen.
Risico’s:
1. Er bestaat op dit moment nog geen totaalbeeld van alle verplichtingen aan de
uitvoeringsorganisatie Peel 6.1.
2. De afbakeningsproblematiek binnen de WMO kan leiden tot een forser beroep op het
beschikbare budget dan voorzien. Bijvoorbeeld voor de persoonlijke verzorging.
3. De PGB’s WMO nieuwe taken en Jeugd zijn nog niet volledig in beeld.
4. Voor 2016 vindt nog een extra korting op het budget voor huishoudelijke
ondersteuning plaats. Landelijk is de korting in 2015 € 465 miljoen. De landelijke
korting in 2016 is € 610 miljoen.
5. Nieuwe verdeelsystematiek budgetten: de verdeling van het budget 2015 is op basis
van werkelijke uitgaven. Vanaf 2016 wordt de verdeling gebaseerd op objectieve
verdeelmaatstaven. Het nadeel voor Asten bedraagt ongeveer € 257.000,= voor
Wmo taken en € 24.000,- voor Jeugd, samen € 281.000,-. De verdeelsystematiek en
de financiële consequenties worden bij de meicirculaire 2015 definitief bekend
gemaakt. De gemeente Asten is nog met het Rijk in gesprek over de maatstaf
medicijngebruik in het verdeelmodel.
6. Beschermd wonen: Helmond als centrumgemeente zal waarschijnlijk een beroep
doen op de regiogemeenten om eventuele over- of onderschrijdingen van het budget
te delen.
7. Op basis van de Business case taken Zorg en Ondersteuning 2015 bedragen de
begrote uitvoeringskosten voor WMO nieuwe taken € 150.578,= en voor Jeugd
€ 88.503,=. Dit is fors hoger dan de beschikbare budgetten van € 39.200,= voor
WMO en € 17.000,= voor Jeugd.
Wat mag het kosten:
Zie bijgaand Uitvoeringsplan, pagina’s 58 tm 66.
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