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G E M E E N T E S C H A G E N 

- 9 APR 2014 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

De VNG heeft met de staatssecretaris van VWS afgesproken dat gemeenten de 
voortgang van hun voorbereidingen op de decentralisatie Wmo 2015 kenbaar 
maken via het Transitie Volgsysteem (TVS) Wmo. In oktober 2013 en januari 2014 
is de voortgang reeds gemeten, waarbij 980A van de gemeenten de vragenlijst 
heeft ingevuld. 

Op 25 april 2014 sluit de derde meting. Naar aanleiding hiervan zal een 
voortgangsrapportage worden gemaakt die ter informatie naar de Tweede Kamer 
wordt gestuurd. Het is van belang dat de Tweede Kamer kennis neemt van de 
meest actuele stand van zaken en inzicht krijgt in de wijze waarop gemeenten de 
voorbereidingen op de nieuwe taken oppakken. 

Wij vragen daarom nadrukkelijk aan álle gemeenten de vragen in het TVS 
Wmo zo spoedig mogelijk in te vullen, in ieder geval vóór 25 april 2014, en de 
door u eerder ingevulde antwoorden te actualiseren. 

Klik op of kopieer onderstaande link om de complete ledenbrief te lezen: 

www.vnq.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-
awbz/brieven/verzoek-tot-invullen-transitievolqsvsteem-wmo-0 

Ons kernmerk 
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Samenvatting 
De VNG heeft met de staatssecretaris van VWS afgesproken dat gemeenten de voortgang van 
hun voorbereidingen op de decentralisatie Wmo 2015 kenbaar maken via het Transitie 
Volgsysteem (TVS) Wmo. In oktober 2013 en januari 2014 is de voortgang reeds gemeten, 
waarbij 980Zo van de gemeenten de vragenlijst heeft ingevuld. 

Op 25 april 2014 sluit de derde meting. Naar aanleiding hiervan zal een voortgangsrapportage 
worden gemaakt die ter informatie naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het is van belang dat 
de Tweede Kamer kennis neemt van de meest actuele stand van zaken en inzicht krijgt in de 
wijze waarop gemeenten de voorbereidingen op de nieuwe taken oppakken. 

Wij vragen daarom nadrukkelijk aan álle gemeenten de vragen in het TVS Wmo zo spoedig 
mogelijk in te vullen, in ieder geval vóór 25 april 2014, en de door u eerder ingevulde 
antwoorden te actualiseren. 
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Á 
Geacht college en gemeenteraad, 

De VNG heeft met de staatssecretaris van VWS afgesproken dat gemeenten de voortgang van 
hun voorbereidingen en besluitvorming met betrekking tot de decentralisatie Wmo 2015 kenbaar 
maken via het Transitie Volgsysteem (TVS) Wmo van het TransitieBureau Wmo (samenwerking 
van VNG en VWS). 

In oktober 2013 en januari 2014 is de voortgang reeds gemeten, waarbij 980Zo van de gemeenten 
de vragenlijst heeft ingevuld. Ik wil u hiervoor hartelijk danken. De rapportage van de meting van 
17 januari j . l . is beschikbaar via invoeringwmo.nl 

Op 25 april 2014 sluit de derde meting. Het is belangrijk dat de rapportage een goed beeld 
geeft van de actuele stand van zaken van alle gemeenten in Nederland. Met deze gegevens 
worden mogelijke knelpunten en risico's inzichtelijk waarop het TransitieBureau Wmo 
ondersteuning op maat aan een regio of gemeente kan bieden. Dit maatwerk is specifiek gericht 
op de inhoud en fase waar gemeenten in zitten. 

Naar aanleiding van de meting zal een nieuwe voortgangsrapportage worden gemaakt die ter 
informatie naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Het is van belang dat de Tweede Kamer 
kennis neemt van de meest actuele stand van zaken en inzicht krijgt in de wijze waarop 
gemeenten de voorbereidingen op de nieuwe taken oppakken. Het is daarom absoluut 
noodzakelijk dat alle gemeenten met deze meting aangeven waar zij staan in hun 
voorbereidingen. 

Wij vragen daarom nadrukkelijk aan álle gemeenten de vragen in het TVS Wmo zo spoedig 
mogelijk in te vullen, in ieder geval vóór 25 april 2014, en de door u eerder ingevulde 
antwoorden te actualiseren. 



De regiocorrespondenten worden gevraagd op de resultaten in hun regio te reageren in week 24. 
In mei verschijnt de nieuwe rapportage op basis van deze gegevens. 

Wij vragen ongeveer tien minuten van uw tijd om het TVS in te vullen via de website 
www.kennisnetwerkwmo.nl Let op: er zijn nieuwe fasen met vragen in het TVS opgenomen. 

Vanzelfsprekend kunt u de vragenlijst op elk gewenst moment bewerken. Elke gemeente heeft 
inloggegevens voor het Kennisnetwerk Wmo. Mocht u uw inloggegevens zijn vergeten, 
maak dan gebruik van de 'wachtwoord vergeten'-functie op de inlogpagina. 

Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Voorzitter directieraad 

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