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Geachte heer/mevrouw,
Op 29 april 2021 ontvingen wij van u het advies op de Regiovisie “Samen scherper aan de wind”.
Hartelijk dank voor uw advies. In deze brief leest u onze reactie op uw vragen en adviezen. Wij
hanteren daarbij dezelfde indeling als die u in uw advies heeft gebruikt. Uw advies is ook meteen
meegenomen in het proces voor de tweede versie van de regiovisie, dit heeft enige vertraging
opgeleverd bij de beantwoording, onze excuses hiervoor.
Advisering op onvolledige informatie
U geeft aan dat u graag een evaluatie ontvangt van “Gebundelde Kracht”. Wij snappen uw vraag
echter, zal deze evaluatie niet plaats vinden voor het opstellen van de Regiovisie “Samen scherper aan
de Wind”. Dit verzoek zal opnieuw geëvalueerd worden tijdens de voorbereidingen op de nieuwe
inkoop.
In de versie van “Samen scherper aan de wind” waar u uw advies op heeft gegeven was Hoofdstuk 6
organisatie, governance en financiën niet bijgevoegd. In uw advies geeft u aan ook over dit hoofdstuk
een adviesvraag te willen ontvangen. In de planning rondom de regiovisie is het helaas niet mogelijk
om hoofdstuk 6 ter advisering naar u toe te sturen. Het hoofdstuk zal voornamelijk gaan om afspraken
tussen het college en de Raad. Uw advies om voor hoofdstuk 6 actief advies bij de adviesraad in te
winnen zal dan ook niet worden meegenomen.
Uitgangspunten
U adviseert aan te geven hoe het bevorderen van een veerkrachtig en betekenisvol leven gerealiseerd
kan worden binnen de regiovisie. Dit uitgangspunt komt naar voren in het concept positieve
gezondheid. Tijdens het opstellen van de Regiovisie is het concept positieve gezondheid meegenomen.
Echter, zal dit concept niet expliciet uit worden gewerkt binnen de huidige regiovisie. Lokaal is er
blijvend aandacht voor positieve gezondheid en een inclusieve samenleving. In het Beleidskader
Sociaal Domein wordt hier verdere invulling aan gegeven. Positieve gezondheid en een inclusieve
samenleving zijn onderwerpen die in de gemeente Zuidplas in meerdere gremia naar voren komen.
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Afbakening
U adviseert naast de adviesraden met name ook cliëntenraden en patiëntenverenigingen bij de
zoektocht naar de juiste kaders te betrekken evenals bij het proces van visievorming omtrent de
toekomstgerichte opgaven.
In voorliggende regiovisie ligt hier geen extra ambitie ten opzichte van de huidige situatie. Bij de
uitvoering van de toekomstgerichte programma’s wordt al veel gewerkt met ervaringsdeskundigen.
Optimalisatie inkoop:
U adviseert geen budgetplafonds toe te passen die gaan leiden tot grotere wachttijden, ongewenste
overbruggingszorg of ongewenste doorverwijzingen.
De toepassing van budgetplafonds betekent ook dat we accepteren dat er wachtlijsten kunnen zijn. De
veronderstelling is echter dat de aanbieders een cruciale rol kunnen spelen in het verdelen van de
schaarste, zodat de gevolgen van wachtlijsten acceptabel blijven. In de regiovisie wordt dieper op uw
advies in gegaan m.b.t. het risico tot wachtlijsten. Bij de budgetplafonds zal gemonitord worden op
ongewenste effecten en bijsturen indien nodig.
Steviger sturen op uitstroom en effectiviteit
U adviseert om in de Regiovisie duidelijke afspraken op te nemen over scherpe controle van de
zorgaanbieders. Dit is geborgd in de regiovisie, door meer aandacht te vragen voor
contractmanagement en het regionaal organiseren van toezicht. Hiernaast worden er momenteel al
kwaliteitscontroles meegenomen in de huidige processen en deelovereenkomsten.
Tenslotte een suggestie vanuit de adviesraad:
In uw advies spreekt u over het inzetten van een functionaris die direct in dienst staat van de gemeente
en geen onderdeel is van de jeugdhulp. Om zo de ontwikkelen van “Good Practices” in de lokale en
regionale jeugdhulp te stimuleren. Deze functionaris richt zich voornamelijk op de toegang en dit zal
dan ook niet vanuit de regio kunnen worden ingezet. Op regionaal niveau is reeds specialistische
kennis beschikbaar via de zorgbemiddelaar en experttafel, coördinatie verblijfszorg/ jeugdzorgplus.
Voor jeugd wordt ook gewerkt aan een schakel tussen de jeugdhulp en de huisarts De toegang tot
jeugdhulp wordt lokaal ingericht. Binnen de gemeente Zuidplas zijn er momenteel grote ontwikkelingen
gaande rondom de gemeentelijk toegang, zoals de oprichting van Stichting ZO!. Deze ontwikkelingen
zijn gericht op de betere toeleiding van cliënten naar hulpverlening en zet in op het uitgangspunt licht
waar mogelijk en zwaar waar nodig. Ook wordt er vanuit de gemeente ingezet op de ondersteuning van
huisartsen door de inzet van de POH- Jeugd.
Uw advies zal niet meegenomen worden binnen de regiovisie.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber
Burgemeester

R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris
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