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Verzoek invullen Transitie BAOZW/U201301255 26 september 2013 
volgsysteem via Kennisnetwerk Lbr. 13/074 
Wmo 

Samenvatting 
De VNG heeft met staatssecretaris Van Rijn afgesproken dat gemeenten de voortgang van hun 
voorbereidingen en besluitvorming met betrekking tot de decentralisatie Wmo 2015 kenbaar 
maken via het Transitie Volgsysteem op het Kennisnetwerk Wmo (te vinden op 
www.kennisnetwerkwmo.nl) 

Op 1 oktober wordt een eerste rapportage opgesteld van de beschikbare gegevens op het 
Kennisnetwerk. Gemeenten die dan nog niets hebben ingevuld worden individueel benaderd. De 
VNG verzoekt alle gemeenten om deze monitor vóór eind september in te vullen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De VNG heeft met de staatssecretaris afgesproken dat gemeenten de voortgang van hun 
voorbereidingen en besluitvorming met betrekking tot de decentralisatie Wmo 2015 kenbaar 
maken via het Transitie Volgsysteem op het Kennisnetwerk Wmo (te vinden op 
www.kennisnetwerkwmo.nl) 

Gemeenten zijn intensief bezig met de voorbereidingen en besluitvorming met betrekking tot de 
decentralisatie Wmo. Dat bleek uit ds regiobijeankomsten met de gemeentelijke 
regiocorrespondenten die begin september plaatsvonden. Het is van belang dat het 
Transitiebureau Wmo (samenwerking van VNG en VWS), naast de geluiden uit het veld, beschikt 
over kwantitatieve gegevens over de voortgang van de voorbereidingen bij alle gemeenten. 
Met deze gegevens wordt inzichtelijk waar knelpunten en risico's in de transitie zitten (waar, 
wanneer en op welke onderdelen staan de signalen op rood). Het kan dienen als benchmark voor 
de eigen regio/ gemeenten en als check op de haalbaarheid van het tijdpad. Kennis hierover stelt 
het Transitiebureau Wmo in de gelegenheid om ondersteuning op maat te bieden per regio of 
gemeenten, of gericht op de inhoud en fase waar gemeenten in zitten. 

Op 1 oktober wordt een eerste rapportage opgesteld van de beschikbare gegevens op het 
Kennisnetwerk. De VNG verzoekt alle gemeenten om deze monitor uiterlijk op 30 september 2013 
in te vullen. Het invullen kost slechts 10-15 minuten tijd. Alleen VWS, VNG en gemeenten hebben 
inzage in het Transitievolgsysteem. 

De vragen in het transitievolgsysteem zijn gekoppeld aan de fases die worden onderscheiden in 
het stappenplan dat in juli 2013 door het Transitiebureau is gepubliceerd. Deze is te vinden via: 
http://www.invoerinqwmo.nl/stappenplan/stappenplan.html 
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Kennisnetwerk Wmo. Mocht u die niet meer hebben of als u andere vragen heeft over het 
Kennisnetwerk Wmo en/ of het invullen van het Volgsysteem dan kunt u contact opnemen met de 
leden van het Team Kennisnetwerk Wmo via kennisnetwerkwmo(S).radaradvies.nl 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J . Kriens 
Voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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