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Concept notulen Raadswerkgroep transities 
Datum: 25 september 2013 
  
Aanwezig: 
CU: Henny van de Born 
D66: René van der Most 
Groen Links: Renate Zuiker 
PvdA:  Carla Ensing-Compaan, in de plaats van Anneke Lubbers 
VVD: Nico Heikamp. 
Wethouder: Martin Kremers 
Ambtelijke ondersteuning: Anneke van der Geest en Wieteke Zandbergen 
  
Afwezig met kennisgeving: 
CDA: Jan van Dijken 
Fractie van der Mey: Willem van der Mey 
PvdA: Anneke Lubbers 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
Leefbaar Tynaarlo: Rene Kraaijenbrink 
 
1. Opening 
  
2. Vaststelling agenda 
Wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
  
3. Verslag van 4 juli jl. 
Wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 
  
4. Status raadswerkgroep  
In de raadswerkgroep worden geen beslissingen genomen, maar wordt informatie gegeven zodat we u als 
raadsleden vroegtijdig kunnen meenemen in wat er allemaal gebeurt. We waarderen het als de leden 
meedenken. Adviezen nemen we mee, maar het doel is vooral informeren van de raadsleden zodat 
iedereen dit mee kan nemen naar de eigen fracties. Dit is bij iedereen vanaf het eerste moment bekend 
en alle leden zijn het hier mee eens. 
 
5. Landelijke informatie 
 
a) memo brief Plasterk. 
Dhr. Kremers: Hierop is inmiddels de volgende nuancering te maken: we hoeven niet meer te streven 
naar gemeenten van 100.000 inwoners, maar wel samenwerken met andere gemeenten. De voorkeur 
gaat uit naar congruente samenwerkingsverbanden. Als dat niet zo is en je het kan uitleggen als 
gemeente is het ook goed om geen congruente samenwerkingsverband te hebben. In de komende 
informatieavond van de gemeenteraad over staan / samenwerking zal hier ook over moeten worden 
gesproken.  
b) memo participatiewet 
c) memo Wmo Langdurige zorg 
Over de memo’s waren geen aanvullende vragen. Wel zijn er enkele algemene vragen gesteld en 
opmerkingen gedeeld: 
- Mevr. Ensing: er is een groot risico om aan en in (grote) instellingen te denken en de kleine 

ondernemingen te vergeten. 
- Dhr. Kremers: we proberen niet instellinggericht te denken, maar vraaggerichte te werken. Dit 

proberen we ook tussen de oren te krijgen bij de verschillende instellingen. 
- Mevr. Van der Geest vult aan dat de gemeente het voornemen heeft om bestuurlijk aan te 

besteden. Hierbij kunnen ook de kleine aanbieders meedoen en kan de klant kiezen welke 
aanbieder bij hem en zijn vraag past. 
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- Dhr. Van der Most: Zorgaanbieders zijn wel ondernemers, dat kan en mag je ze ook niet 
afnemen. Het is aan de gemeente om daar een goede balans in te vinden. 

- Dhr. Van der Most: Wat is de kwaliteitstoets? 
- Van der Geest: Dit zal nog uitgewerkt worden en daar zullen ook landelijke richtlijnen / eisen aan 

komen verwachten we. Mogelijk zal alles waar een medische indicatie voor nodig is naar de 
zorgverzekeraars gaat. Het is goed mogelijk dat de persoonlijke verzorging inderdaad niet naar de 
gemeente overkomt. 

- Mevr. Ensing: Als zorgverzekeraars veel macht krijgen wordt privacybescherming en integriteit in 
het omgaan met persoonlijke gegevens een risico. 

 
 
6. Voorbereidingen Jeugdzorg  
Als start wordt er een filmpje getoond over waar het nu om gaat bij de transitie jeugdzorg. Dit is een 
voorbeeld van een andere gemeente. Het filmpje is terug te zien op: 
http://www.youtube.com/watch?v=edOoF6rxjQU 
a) Regionaal Transitie Arrangement Jeugd (overgang zorgverlening 2014-2015-2016) 
Mevr. Van der Geest voorzag de raadswerkgroep van een presentatie over deze regionale transitie 
arrangementen. Deze wordt meegezonden. Enkele belangrijke onderdelen daaruit: 
- We gaan uit van de door het rijk aangekondigde korting op jeugdzorg van 15%. Deze korting 

wordt, volgens afspraak met de zorgaanbieders, direct doorberekend aan de zorgaanbieders. 
- De aandacht voor het voorliggende veld (maatschappelijk werk e.d.) zal zonder extra budget 

worden gegeven door de huidige organisaties, middels een wijziging van het takenpakket. 
- De frictiekosten hebben we geprobeerd te berekenen, dit is echter een grove schatting. De 

gemeenten willen niet opdraaien voor de frictiekosten. Waarschijnlijk zullen deze voor rekening 
van de verschillende (jeugdzorg)instellingen komen. 

- Het bleek dat van de gegevens van de instellingen geen eerlijke en duidelijke gegevens konden 
worden verkregen, mede vanwege hun manier van administreren. 

- Er is een opmerkelijk verschil met de lokale gegevens en de prevalentiegegevens (schatting o.b.v. 
de landelijke cijfers). Dit wordt met name veroorzaakt doordat er binnen de gemeente Tynaarlo 
een  relatief groot aantal tweedelijns GGZ-cliënten zijn. 

- Voor 31 oktober moeten de regionale transitie arrangementen (rta’s) vastgesteld zijn. Na het 
vaststellen door het college gaat het naar het VWS. In november (waarschijnlijk op 26 november) 
zal de gemeenteraad worden gevraagd in te stemmen met de rta's. Als we niet instemmen met 
het rta zal het rijk de gemeente een aanwijzing geven, mogelijk betekent dit dat een rta wordt 
opgelegd. 

Dhr. Van der Most: kan de raad niet eerder worden meegenomen? 
Kremers: we willen de raad wel informeren voor 31 oktober. Voorstel: We kunnen bij alle fracties 
langskomen. In een half uur kunnen Martin Kremers en Anneke van der Geest de fracties bijpraten over 
de transitie jeugdzorg en de rta's.  
De leden van de raadswerkgroep zijn positief over dit voorstel. Afspraak: Dit zal op 20 en 21 november 
om 20.uur plaatsvinden door dhr. Kremers (de 21e) van mevr. Van der Geest (de 20e). 
b) Voortgang Drentse pilot Jeugdzorg  
Mevr. Van der Geest: De conclusie is dat er een hoop gebeurt, wat tevens wordt gemonitord door de 
provincie en het rijk. 
   
7. Planning voor komende periode  
Stukken die aan de raad zullen worden voorgelegd: 
-         Regionaal Transitie Arrangement 
-         Notitie Toegang 
-         Notitie met financieel overzicht van te verwachten budgetten, risico's en tegenmaatregelen, 
gekoppeld aan een analyse van cliëntgegevens 
Overige voorbereidingen: 
-         ICT,  
-         IO/AC, 
-         Training team toegang  
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Dhr. Heikamp uit zijn zorg over de deskundigheid van toegangsmedewerker. 
Mevr. Van der Geest geeft een toelichting op het meegestuurde toegangsmodel: de 
ondersteuningscoordinator is een generalist met een eigen expertiseveld. Wanneer nodig halen ze er 
expertise bij. De ondersteuningscoordinatoren hebben een hbo opleiding / werk- en denkniveau en 
ervaring.  
Dhr. Van der Most: het is goed om gebruik te maken van protocollen. Hiervoor zijn landelijke modellen 
o.a. van branche-organisaties, deze hoeven dus niet zelf ontwikkeld te worden. 
-         Pilot sociaal team Zuidlaren 
-         Basisdocument stand van zaken 
-         Zorgeconomie (met ambassadeurs uit de gemeente) 
Over de overige onderwerpen waren geen vragen of opmerkingen. 
 
8. Communicatie  
Dhr. Heikamp: Er is behoefte aan mindmap om goed inzichtelijk te maken waar het nu over gaat in de 
transities. Deze kan ook helpen om het voor inwoners begrijpelijk te maken. 
Mevr. Van der Geest: De komende tijd zullen we voor het college, de gemeenteraad en Adviesraden, het 
netwerkoverleg participatie en cliëntenondersteunersoverleg een notitie maken met daarin: dit hebben we 
de afgelopen tijd gedaan, en dit kunt u de komende tijd van ons verwachten. Hier wordt ook een 
nieuwsbrief en persbericht over gemaakt. Daarnaast zullen we veel mensen actief opzoeken om onze 
boodschap te vertellen. Hieronder vallen overleg met huisartsen, wijkverpleegkundigen, vrijwillige 
hulporganisaties en het organiseren van een cliëntenpanel. 
Dhr. Van der Most adviseert om ook de medewerkers, de professionals te betrekken. 
Mevr. Van der Geest: deze hebben o.a. zitting in het cliëntenondersteunersoverleg, op die manier 
betrekken we deze dan ook. 
 
9. Agendapunten voor de volgende keer 
De volgende raadswerkgroep zal plaatsvinden op:  
27 nov. a.s. om 19.45 uur in kamer 147. 
 
10. Rondvraag 
 - 
 
11. Sluiting 
 


