Platform Sociaal Domein 28 februari 2019
Bijeenkomstimpressie door Jan Peter van der Sluis, wethouder van Kampen
Op donderdag 28 februari 2019 hebben de bestuurders Sociaal
Domein elkaar ontmoet in het gemeentehuis van de gemeente
Raalte. De agenda bevatte een groot aantal onderwerpen waarbij
het ophalen en delen van informatie de rode draad was. De
informatie werd gedeeld aan de hand van verschillende
presentaties waarbij de bestuurders voor de nodige input zorgden.
De voorzitter heeft in de eerste plaats teruggeblikt op de
Inventational conference Zilveren Kruis. Hier zijn vanuit het
platform maar heel weinig bestuurders aanwezig geweest en dit
wordt als een gemis ervaren. Vanuit preventie zijn er veel
raakvlakken met het werkterrein van de gemeente en de
verschillende partijen kunnen hier samen goed in optrekken. De
voorzitter heeft beloofd te onderzoeken of het Zilveren Kruis of
Menzis bereid zijn de presentatie in het platform ter herhalen en het gesprek met elkaar aan te gaan.
VNG-commissies
Door Eric Braamhaar (commissie participatie, schuldhulpverlening en integratie) zijn de onderwerpen
teruggekoppeld die in de laatste
commissievergadering zijn besproken.
Met name de invoering van de nieuwe
Inburgeringswet was daar het onderwerp
van gesprek. Hoewel het
wetgevingstraject in juni/juli klaar moet
zijn, zijn er nog de nodige (financiële)
zorgen met betrekking de invoering.
Mark Paters (commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs) maakt melding van de
visitecommissie vanuit de VNG met het
doel om de financiële beheersbaarheid
van gemeenten in het Sociaal Domein te
verbeteren. De uitkomsten kunnen
worden gedeeld met andere gemeenten maar dat hoeft niet. Er hebben zich nog niet veel gemeenten
vanuit onze regio aangemeld. Verder komt de decentralisatie van Beschermd Wonen met rasse
schreden dichterbij. Over de invoering is nog geen consensus. Sterker nog; er is behoefte aan een
plan B.
Het platform is van mening dat het zeer wenselijk is om kennis te kunnen nemen van de agenda’s van
de verschillende commissies en spreekt af dat in ieder geval de agenda’s met de leden worden
gedeeld, zodat zij de actieve Overijsselaars op onderwerpen kunnen voeden.
Provinciale Verkiezingen
De verkiezingen van de Provinciale Staten staan voor de deur en vanuit het Platform worden nog een
aantal onderwerpen aangegeven waarvoor aandacht moet zijn. Bijvoorbeeld voor de financiële zorgen
in het Sociaal Domein met het oog op het financieel toezicht. Het tweede onderwerp is de
betaalbaarheid van de zorg met betrekking tot de inclusieve samenleving en tot slot zou de provincie
meer flexibel moeten omgaan met de bouwopgaven vanuit de opgave om meer levensbestendig te

bouwen. Dit wordt meegenomen in een brief vanuit het bestuur van VNG Overijssel aan Provinciale
Staten.
Vanuit het sociaal domein inbreng leveren in het fysiek domein. Het bovenstaande sluit goed aan bij
de presentatie van Mark van Veen en Iris
Boers van de provincie Overijssel. De provincie
heeft de wettelijke (basis) taken op orde en wil
meer uitwerking geven aan de integrale
gezondheidsdoelen. De provincie wil hierin
graag samen optrekken met de gemeenten.
Van milieunormen dus naar het bevorderen
van gezondheid in de leefomgeving. De
Omgevingswet vraagt om een integrale visie.
Er zijn initiatieven gehonoreerd over het
levensbestendig maken van de
woningvoorraad en het combineren van het
samenwonen tussen jong en oud. De provincie
zal hierover informatie aan de gemeenten
verstrekken.
De presentatie van Marije van Hal en Betty Sibbel van de GGD sloot hier ook weer naadloos op aan.
De GGD wil vanuit de veranderende rol in de publieke gezondheidszorg meer aansluiten op de
gezonde leefomgeving en heeft hiervoor 5 bouwstenen (eigenlijk praatplaat) ontwikkeld: Mobiliteit,
Meedoen, Wonen en Werken, Leefstijl en Gebouwen. De GGD wil met gemeenten in gesprek over
hoe vanuit het ruimtelijk domein invulling kan worden gegeven aan deze thema’s en de positieve
gezondheid.
De conclusie is in ieder geval dat er veel op de gemeenten afkomt in het ruimtelijk én sociaal domein.
Teveel? Daarover wordt verschillend gedacht.
Project Sociaal Hospitaal
Eugène van Mierlo neemt de bestuurders mee in het project Sociaal Hospitaal in Almelo; de
zogenaamde Doorbraakmethode. Een vernieuwende aanpak waarbij de problematiek van een gezin
integraal wordt benaderd en wordt gekeken wat het gezin nodig heeft om een doorbraak (doorbreken
negatieve spiraal) te forceren. Het project is met 25 gezinnen gestart en er zijn de nodige successen
geboekt. Eugène zal de documentatie rondsturen.
Verplichte GGZ
Dieger ten Berge heeft een introductie verzorgd over de Wet Verplichte GGZ. Het is helder dat dit ook
het nodige vraagt van gemeenten. Zijn tip is: vraag via ZonMW een voucher aan om de
subsidiemogelijkheden beter te kunnen benutten.
Met het hoofd vol informatie keerden de bestuurders terug naar de verschillende gemeenten.

