Platform Sociaal Domein 8 oktober 2020
Bijeenkomstimpressie door gedeputeerde Roy de Witte
‘Met bijna alle betrokken wethouders vanuit de 25 Overijsselse
gemeenten ontmoetten we elkaar vanuit het platform Sociaal Domein
in een digitaal overleg. Goed om te zien dat er zoveel belangstelling
is. Als gedeputeerde met veel waardering voor de positie van de
gemeente is het een kleine moeite om dit keer de impressie te
verzorgen. Daar waar ik jullie kan ontzorgen, midden in de tweede
coronagolf met de begrotingen voor de deur, ben ik daar graag toe
bereid.
Vertegenwoordiging landelijke VNG commissies
We hebben een volle agenda met eerst de vanzelfsprekende ronde
langs onze vertegenwoordigers in de landelijke VNG commissies.
Hier blijft het vooral gaan over de financiële problematiek van het
sociaal domein en de oplossingsarmoede vanuit het Rijk. Er is veel
waardering voor de inzet in deze commissies vanuit Overijssel.
Presentatie nieuw beleid
Daarna een korte presentatie over het nieuwe beleid Sociale Kwaliteit van de provincie. Raymond
Damhuis heeft in één slide heel helder het nieuwe beleid verwoord. Daar heb ik eigenlijk niets aan toe
te voegen en daarom voeg ik deze hieronder toe:

Kopgroep sociale kwaliteit
De afgelopen periode heeft de kopgroep sociale kwaliteit (namens het platform) actief meegedacht in
het vormgeven van ons nieuwe beleid. Dit is in de coronacrisis geïntensiveerd om elkaar op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen en onderling ervaringen uit te wisselen.
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Het ontstaan van de kopgroep sociale kwaliteit heeft onze samenwerking met gemeenten
gestimuleerd en gezorgd voor korte lijnen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het nieuwe beleid
sociale kwaliteit biedt veel aanknopingspunten om deze samenwerking verder uit te bouwen en nog
nauwer met elkaar op te trekken. Bedankt voor het meedenken. Ik zie dit als een mooi begin van
verdere samenwerking binnen jullie wijken en dorpen!
Urgente zorgthema’s
Rosalie Bosman gaat vervolgens in op de urgente zorgthema’s vanuit het perspectief van de provincie
en de invulling van de zorgtafel. Uit de verkenning
blijkt dat in Overijssel drie zorgthema’s als meest
urgent worden gezien: (1) stijgende zorgkosten,
(2) arbeidsmarkttekort en (3) steeds complexer
wordende zorgvraag in relatie tot samenwerking
in de keten. Op deze drie thema’s wil de provincie
Overijssel zelf aan de slag, uiteraard in
samenwerking met het netwerk.
De bestuurders kregen tijdens dit overleg alvast
een voorproefje van de uitkomsten van de
verkenning. Het brede zorgnetwerk in Overijssel
wordt dit najaar hierover op de hoogte gesteld.
Het doel is om gezamenlijk tot een aantal
vervolgstappen te komen. Hierbij is het de intentie om vanuit de provincie aan te sluiten bij de
bestaande overleg- en samenwerkingsstructuren.
Uit de praktijk
Vanuit Sociale Kwaliteit en de Zorgtafel gaan we nu naar de praktijk. Hier bespreken we twee goede
voorbeelden van de strijd tegen het terugdringen van het middelengebruik.
De gemeente Twenterand is een landelijk voorbeeld voor de aanpak van GHB-problematiek.
Andere gemeenten kunnen leren van de manier waarop de gemeente harddrugsverslaafden
helpt. De kern van de boodschap is dat gemeenten GHB niet moeten onderschatten. De
aanpak ervan kost veel inspanning en geld. Van hulpverleners wordt bezieling gevraagd. De
projectcoördinator van de
gemeente is bij voorkeur iemand
die daadkrachtig is en lef heeft.
De gemeente Hardenberg
onderzoekt of het IJslands
preventiemodel kan helpen om het
middelengebruik onder jongeren in
de gemeente nog verder terug te
dringen. Hiervoor doet de
gemeente mee aan een proef van
drie jaar met vijf andere gemeenten
onder leiding van het Trimbos
instituut en het Nederlands
Jeugdinstituut. In overleg met
scholen De Zeven Linden en het
Vechtdal College uit Dedemsvaart
is gekozen om te starten in Dedemsvaart. De eerste resultaten zijn wisselend van aard. Ook
hier is het een proces van de lange adem.
Fijn om ook deze inzichten te mogen inzien en goed dat deze praktijkvoorbeelden een onderdeel van
de agenda zijn. Dat maakt de rol en positie van de gemeente met sociale interventies des te
relevanter!
Tot de volgende keer, blijf gezond en we zien elkaar weer snel!’
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