
Verslag bijeenkomst 26 november 2014

Aanwezig: Wim Buisman, Piet de Vries, Bart Wiedemeijer, Hella van de Beek, Martien Brander, Artie 
Ramsodit.

Aan de hand van aandachtspunten van de fractieleden bespreken we de volgende punten.

1. Fractie bijeenkomst over de zorg in april 2015. Deze bijeenkomst willen de fractieleden graag 
met de werkgroep voorbereiden. 

2. De ombudsfunctie.

Vraagpunten zijn: moet het een regionale functie worden of niet, en welke taken moeten er aan 
toebedacht worden; alleen een signaalfunctie, of ook dwingende adviesfunctie. Ook kan er een 
meer algemene monitorfunctie aan gekoppeld worden, maar dat is meer een apart vraagstuk; 
hoe kan de gemeenteraad de transities volgen. Zie punt 5.

3. De basisinfrastructuur.

Rond de zomer 2015 zullen de aanbestedingen volgen voor de vrij toegankelijke zorg en 
welzijnsfuncties in 2016; hoe gaat die basisstructuur eruit zien, welke netwerken en 
organisatievorm gaan er ontstaan? Er zal in 2016 iets meer beleidsvrijheid zijn en in 2017 nog 
meer. In den lande zijn interessante voorbeelden voor het organiseren / aansturen van sociale 
wijkteams; coöperaties, soms met betrokkenheid van wijkraden.

4. Jeugdzorg.

Hier is ook het punt van monitoring van belang.  Voor januari heeft wethouder Snoek een 
voorstel toegezegd voor monitoring van de veranderingen in de jeugdzorg. Het lijkt ons zinvol om
voor de jeugdzorg een aparte subgroep bijeen te brengen die in elk geval met Artie kan meelezen
(Janet van Bavel en Nora Barnhoorn hiervoor vragen). Daarnaast kunnen we met die groep een 
bijeenkomst plannen rond april rond monitoring; Artie kan daarvoor Jan de Ridder uitnodigen die
met de proeftuinen in Amsterdam bezig is (directeur van de Rekenkamer in Amsterdam). 
Mogelijk kunnen we dan de andere PvdA collega’s uit de regio uitnodigen, zodat we ook de 
regionale verschillen kunnen bekijken qua CJG ervaringen etc. 

5. Monitoring en signalering.

Voor het sociaal domein is er nog geen voorstel toegezegd voor monitoring. Hoe zou je de 
beoogde verschuivingen in zorggebruik kunnen volgen, en hoe kan de kwaliteit van diensten 
gemeten worden? Dat is in ieder geval een taak van instellingen zelf. Wat moet de gemeente 
daaraan toevoegen; in elk geval het behalen van transitie doeleinden,  dus verschuivingen in het 
zorggebruik; minder specialistisch, meer vrij toegankelijke voorzieningen, meer gebruik van eigen
netwerk.  Martien zal vragen om een voorstel voor monitoring van de doelstellingen transitie 
sociaal domein.



Wat is daarbij de mogelijke rol van de PvdA? We komen erop uit dat er vooral behoefte is aan 
signalen op basis van ervaringen, waarmee je politieke items diepte en inhoud kunt geven, of 
gewenste veranderingen kunt signaleren en illustreren. Dus vooral ervaringen van burgers 
verzamelen; ogen en oren zijn, zoals ook de strekking is van de nota Van Waarde.

Deze methode van ervaringen verzamelen wordt “snowball sampling”genoemd. Het verzamelen 
van een brede variatie aan ervaringen, niet alleen probleemgevallen. We spreken af dat we 
allemaal een paar zorg-ervaringen proberen te verzamelen, mensen die we in de loop van het 
jaar naar nieuwe ervaringen kunnen vragen. Als we dat kunnen vermeerderen in eerste maanden
van 2015, dan kan dat goede input leveren voor de bijeenkomst met de fractie in april over zorg.

6. Sociale wijkteams.

Later in het jaar, na de zomer, willen we een bijeenkomst organiseren met collega PvdA-ers uit 
andere gemeenten in de regio; bv. Haarlemmermeer hebben ze een andere opzet, andere 
gemeenten ook, die vergelijken geeft meer diepgang. Dan kunnen we ook naar landelijke pilot 
regio’s / onderzoeken kijken, zoals Eindhoven.

7. De wet langdurige zorg zal nog ingevoerd moeten worden. De risico’s voor de begroting zijn wel 
benoemd maar nog niet verder becijferd. Er wordt landelijk al gewezen op mogelijke risico’s rond
individuele cases die tussen wal en schip kunnen raken. Die zouden we bij onze snowball 
sampling ook mee moeten nemen. Er komen nog uitvoeringsnota’s voor die we met deze groep 
kunnen meelezen.

8. De 24 uurs opvang aan de Wilhelminastraat. Daar spelen nu weinig issues, de PvdA is 
voorstander en het lijkt allemaal goed te landen.

Planning.

 Signaalfunctie: snowball voorbeelden verzamelen; iedereen start in december, voortzetting in 
januari; input verzamelen voor fractie bijeenkomst zorg in april.

 Vergelijking systemen in de regio: sociaal domein: bijeenkomst in najaar organiseren.

 Vergelijking jeugdhulp systemen in de regio: in voorjaar (?) bijeenkomst met regio organiseren 
met bv. Jan de Ridder. Eventuele vervolgnota’s, zoals voorstel monitoring jeugdzorg, meelezen 
met Artie door subgroep jeugd.

 Uitvoering langdurige zorg; uitvoeringsnota’s meelezen met Martien.

Volgende afspraak is woensdag 17 december, van 19.30 tot 21.30 in de fractiekamer.


