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Voorstel
Samenvatting:
Vanaf 1 januari 2020 komt de huidige centrumgemeenteconstructie voor de uitvoering van beschermd wonen,
maatschappelijke opvang, het OGGZ-team en verslavingszorg te vervallen. Vanaf dat moment is elke gemeente zelf
(mede) verantwoordelijk en ontvangt elke gemeente hiervoor budget van het Rijk. Om de ondersteuning voor kwetsbare
inwoners te organiseren dienen gemeenten regionaal samen te werken. Het Rijk heeft daarom bepaald dat gemeenten in
2017 een regionaal plan moeten opstellen waarin is opgenomen hoe deze taken vanaf 2020 uitgevoerd gaan worden.
Het regionale plan geeft een richting aan voor de verdere uitwerking in 2018 en 2019. De beoogde beweging van het
minder inzetten van regionale voorzieningen, door preventie en versterking van de lokale ondersteuning. Dit sluit aan bij
de ambitie om meer mensen in hun eigen omgeving te ondersteunen en zo zelfstandig mogelijk te laten participeren.
Daarnaast geeft het plan kaders mee voor de onderlinge samenwerking. Er wordt een regeling zonder meer voorgesteld
om de samenwerkingsafspraken in te verankeren. Ook is in het plan opgenomen om deels met een regionaal budget te
werken voor gezamenlijke voorzieningen, maar waar mogelijk ook als gemeente zelf trajecten te kunnen bekostigen. We
spreken solidariteit af voor onvoorspelbare uitgaven zoals een winterregeling of bemoeizorg, maar zijn zelf
verantwoordelijk voor de zorg die we gericht en bewust kunnen bieden aan onze inwoners.
Voor de verdere uitwerking doen we ook een beroep op al onze maatschappelijke partners, zowel lokaal als regionaal.
Wij stellen u voor:
1. Vaststellen van het Plan van Aanpak doordecentralisatie taken centrumgemeenten West-Brabant West.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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