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Regio Rivierenland
Concept-besluitenlijst van de vergadering van de
Programmaraad Zelfredzaam Regio Rivierenland
van 5 april 2012

Aanwezig: Mw. Van Ruijven-van Leeuwen (vz), mevr. Van der Donk (Buren), Dhr. Stegeman (verv.
Geertzen) (Culemborg), Mw. Brand (Geldermalsen), Dhr. Van Bezooijen (Lingewaal), Dhr. Van
Neerbos (Neder-Betuwe), Dhr. Verwoert (Neerijnen), Dhr. Vermeulen (Tiel), Dhr. Van Swam (West
Maas en Waal), Dhr. Van Balken (Zaltbommel), Dhr. Leijdekkers (Maasdriel).
Regio Rivierenland: Gerda Niemeijer, Susanna Butterman, Inge-Marie van Klaveren.
Agendapunt 3a: Dhr Driessen (Tiel),
agendapunt 3b: Dhr Coumans, mevr. Oosterveld (beleidsregie OGGZ/MO) en Dhr. Janssen
(Ketenregisseur).
Agendapunt 3c: Dhr. Van Rosmalen (projectgroep aanbestedingg HbhH).

Volg
nr.

Onderwerp

Besluit/Conclusie

1

Opening , mededelingen
en vaststellen agenda

2

Vaststelling besluitenlijst
d.d. 26 januari 2012 en
update actiepuntenlijst.

- De voorzitter opent de vergadering.
- Dhr. Stegeman vervangt dhr. Geertzen.
- Op tafel ligt een nieuw voorstel ten behoeve van agendapunt
4a en 4b (bijlage 2).
- Op schrift staan een aantal mededelingen (zie bijlage 1).
- Dhr. Vermeulen meldt dat hij als bestuurlijk trekker van RAAK
(aanpak kindermishandeling) niet goed op de hoogte is over de
afronding van de projectfase. Dhr. Coumans zegt een
afrondende projectnotitie toe voor de programmaraad om de
resultaten in Rivierenland te kunnen borgen.
- De voorzitter meldt dat de Kopgroep CJG op 7 maart voor het
laatst bijeen is geweest, in afwachting van een nieuwe structuur
rondom Jeugd & Gezin.
- n.a.v: de tekst bij agendapunt 5 is achterhaald en komt nu
terug.
- Dhr. Coumans meldt n.a.v. logopodie dat er gesproken is met
de wethouders Verwoert en Geertzen en dat logopedie aan de
orde is in het AB van mei. Verheldering volgt snel, ook n.a.v.
vragen vanuit het AB en het overleg met gemeentesecretarissen
over de frictiekosten. Wethouder Leijdekkers benadrukt het
belang van oplossingen. Er wordt gevraagd naar de verbinding
met de brief aan de colleges over de afname van plusproducten.
Dhr. Coumans meldt dat hier antwoord op nodig is om ook als
werkgever de gevolgen te effectueren.

3

Nieuwe projecten en
activiteiten

Naar aanleiding van de memo over leerlingenvervoer. Besloten
wordt om via het programmateam te bekijken welke gemeente
wil en kan aanhaken bij de gemeenten die al uitwisselen. Los
van (lopende) aanbestedingen, vinden de ambtenaren het
zinvol om uit te wisselen op leerlingenvervoer en ontwikkelingen
zoals bij Passend Onderwijs. De programmaraad vraagt aan het
ambtelijk programmateam om scherper te maken waar de
samenwerking zich op zou moeten richten (leren, gezamenlijke
koers beleid-uitvoering, capaciteit).
3a. Projectvoorstel Woonladder: the Finishing Touch
Dhr. Driessen licht het projectvoorstel toe. De programmaraad
stemt in met het projectvoorstel.
Er worden een aantal aandachtspunten meegegeven voor de
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Volg
nr.

Onderwerp

Besluit/Conclusie
uitwerking van het project. Dit zijn afstemming met het project
woonladder Bommelerwaard, realisatie van
grensoverschrijdende afspraken, een nulmeting en
resultaatsmeting, en de toereikendheid van lokale
voorzieningen en de verbeterde samenwerking aansluiting
tussen partners, in het bijzonder de corporaties.
3b. Uitgangspunten uitvoeringsprogramma OGGz/Mo 20132016
De programmaraad neemt kennis van de notie verkenning
uitgangspunten uitvoeringsprogramma OGGZ/MO 2013-2016.
De uitgangspunten worden door enkele leden onderstreept.
Men vindt het van belang dat er een regionaal afgestemd beleid
is ten behoeve van de OGGZ/MO dat ook effectief is voor
realisatie van grensoverschrijdende afspraken met centrum
gemeenten of uitvoeringsinstellingen van buiten de regio. De
programmaraad besluit een themabijeenkomst te organiseren
om tot bestuurlijke en beleidsmatige uitgangspunten te komen
voor het Oggz/Mo programma 2013-2016. De financiering van
deze themabijeenkomst vindt plaats uit bestaande budgetten.
Dhr. Driessen en mevr. Brand nemen zitting nemen in het
ontwerpteam voor de themabijeenkomst in augustus.

4

Lopende zaken
programma Zelfredzaam

3c. Aanbesteding Hulp bij het Huishouden
Dhr. Van Rosmalen (Neder-Betuwe) van de ambtelijke
werkgroep geeft een toelichting op het voorstel om over te gaan
tot het proces van bestuurlijk aanbesteden.
De programmaraad besluit om in te stemmen met het proces
van bestuurlijk aanbesteden voor het zelfstandig voeren van het
huishouden. Deze werkwijze sluit aan bij de kanteling en legt
verbindingen met de AWBZ-transitie. Er leven nog wel wat
vragen. De programmaraad vraagt derhalve de projectgroep
aan de slag te gaan en wil zich via de bestuurlijk trekker de
volgende vergadering te laten informeren over het projectplan
waarin in ieder geval aandacht is voor de communicatie (intern
en extern), rol van gemeenteraden in het proces, de rol van de
bestuurlijk trekker in het proces en de financieringsvormen/soorten prijsafspraken. De programmaraad wijst dhr.
Stegeman aan als bestuurlijk trekker. Hij zal waar nodig en
noodzakelijk zaken terugkoppelen in de programmaraad. De
programmaraad stemt in met het ter beschikking stellen van
een budget van € 20.000 voor ondersteuning, en geeft
nadrukkelijk de opdracht mee aan de projectgroep en het
ambtelijk programmateam om ervoor de zorgen dat kennis van
deze vorm van aanbesteden wordt opgebouwd en geborgd
binnen de samenwerkende gemeenten in Rivierenland.
De voorzitter licht een voorstel toe die voorligt ter vervanging
van de oorspronkelijke voorstellen voor 4a en 4b. Het is een
uitvloeisel van overleggen op 19 maart en het informeel overleg
van de programmaraad op 28 maart.
1

De programmaraad stemt in met conclusies van 28
maart (zie bijlage 2 conclusies 28 maart).

Bij agendapunt 4b Transitie AWBZ:
2 De Programmaraad geeft de opdracht aan de voorzitter
van het ambtelijk programmateam om voor 1 mei in
overleg met de gemeentesecretarissen een conferentieachtige bijeenkomst over de drie transities te
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3

organiseren, overeenkomstig de mail van 27 maart jl.
De Programmaraad geeft de opdracht aan de voorzitter
van het ambtelijk programmateam om de resultaten
(visie, tijdpad, structuur) van deze bijeenkomst op 14
mei terug te leggen in de reeds geplande
themabijeenkomst van de programmaraad. Daarbij
wordt ook ingegaan op gedeelde gemeentelijke visie op
partnerschap.

Na de conferentie over de 3 transities (waar de dwarsverbanden
aan de voor –en achterkant tussen de 3 transities helder
worden) wordt het AWBZ-proces met tempo weer opgepakt.
De overige processen gaan ondertussen gewoon verder volgend
de afspraken die daarover gemaakt zijn. Dhr. Van Neerbos
meldt dat Neder-Betuwe, net als een aantal andere gemeenten,
een visie op het sociale domein heeft gemaakt. Afgesproken
wordt dat lokale visies worden uitgewisseld tussen de leden van
de programmaraad.
4a. Oprichting Platform Zelfredzaam Rivierenland
De programmaraad stuurt op korte termijn een brief naar de
partners uit het Platform met de volgende strekking: de intentie
van het platform wordt blijvend wordt ondersteund, de
oprichtingsbijeenkomst te verplaatsen naar 19 juni. Dit uitstel
biedt de mogelijkheid om op basis van een voorbereiding binnen
de gemeenten ten aanzien van de samenhang tussen de 3
transities in het sociale domein een goede inhoudelijke agenda
voor te bereiden met het Platform. De programmaraad
Zelfredzaam mandateert de voorzitter om deze brief op te
stellen.
Door ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben niet alle
colleges de stukken over het platform behandeld en is er
daardoor niet door alle gemeenten een besluit genomen over de
bijdrage van €2.500 per gemeente voor het platform. De leden
van de programmaraad geven aan dat de bereidheid hiertoe
aanwezig is. Bij elkaar leveren de 10 gemeenten derhalve een
bijdrage van €25.000 in het jaar 2012.
Met betrekking tot de rol en taken van het platform: het is een
afstemmingsplatform, gemeenten hebben de regie en eigen
verantwoordelijkheid in het kader van sociaal beleid. De
voorzitter meldt dat gaat om partnerschap, meer openheid en
transparantie en toetsing en het vormen van uitgangspunten
voor ontwikkelingen op het sociale domein. Ook breder dan de
transities. Zoals gezondheid, vergrijzing en leefbaarheid.
Er zijn nog vragen over de huidige samenstelling van het
Platform i.o en de beoogde partners vanaf 2013.
De
programmaraad stemt in met het verzoek van dhr. Van Neerbos
om de STMG uit te nodigen om in 2012 al te participeren,
omdat dit voor Neder-Betuwe nu als de grootste lokale
kernpartner is. In de fase van kwartiermaken van het platform
moet helder worden welke andere regionaal werkende partners
aanschuiven vanaf 2013 en hoe de verbinding wordt gezocht
met lokale netwerken. Dit geldt ook voor het werkgebied van de
gemeente West Maas en Waal.
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4c. Centra Jeugd en Gezin
Dhr. Bonnet licht de stand van zaken rondom de gebiedsteams
toe. Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken rondom
de voorbereiding multidisciplinaire gebiedsteams CJG (3 teams
in Tiel en Neerijnen). De programmaraad besluit onder
voorbehoud van ondertekening Regiocontract, een werkbudget
van €15.000 tot 1 november beschikbaar te stellen. Dit is voor
de opstartfase. De programmaraad benadrukt het belang van
zoveel mogelijk eigen inspanningen en financiering door de
kernpartners ook voor de volgende fase van de pilot.
Dhr. Van Neerbos heeft moeite met de gehanteerde
wegingsfactoren omdat hij verwacht dat plattelandsgemeenten
hierdoor buiten de boot vallen. Er wordt aangegeven dat deze
vooral zijn gebruikt voor de pilot, de uitrol gaat uiteindelijk naar
alle gemeenten.
Daarnaast wordt afgesproken om na 6 maanden een
terugkoppeling van de pilot te geven over de voortgang en
resultaten van het project door Dhr Verwoert en dhr.
Vermeulen.
Er wordt belang gehecht aan de uitrol van deze
manier van werken in de andere gemeenten en in verband met
doorontwikkeling van gebiedsgericht werken in het sociale
domein in verband met de transities.
Ook de resultaten van
Triple P in Maasdriel en Zaltbommel en het onderzoek
opvoedmethodiek worden meegenomen, ook in het kader van
andere projecten rondom jeugd hebben hiermee te maken.

5

Rondvraag en Sluiting

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

De voorzitter sluit de vergadering.
Aansluitend aan de programmaraad vindt een overleg plaats
tussen de bestuurlijk trekkers uit de programmaraad op het
gebied van gezondheid, de GGD en een delegatie van VWS en
RIVM over de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid (bijlage
3).

Mededelingen programmaraad zelfredzaam 5 april 2012
Memo wijzing agendapunt 4a en 4b
Memo t.b.v overleg met VWS over uitvoering gezondheidsbeleid 5 april 2012
Actiepuntenlijst n.a.v Programmaraad Zelfredzaam 5 april 2012
Brief aan Platform Zelfredzaam i.o. m.b.t. verplaatsing oprichtingsbijeenkomst

Bijlage 1 bij concept-besluitenlijst Programmaraad Zelfredzaam
5 april 2012

Mededelingen programmaraad Zelfredzaam 5 april 2012
Mededelingen bij de agenda
Agendapunt 2
Naar aanleiding van actiepuntenlijst , actiepunt 2012-01: Uitzoeken stopzetten beweegkuur in
relatie tot project door Dik en Dun en financiering Menzis.
Door de landelijke overheid is besloten dat de beweegkuur uit het basispakket moet (politiek
besluit). Beweegkuur is gericht op volwassenen. De cursus Door Dik en Dun is gericht op kinderen
in Rivierenland en mede gefinancierd door Menzis (zie mededeling programmaraad 26 januari j.l.).
Mededelingen Algemeen
Stand van zaken aanbesteding Regiotaxi
Op dit moment loopt de aanbesteding van het vervoer en callcenter Regiotaxi. In maart zijn de
inschrijvingen beoordeeld door een team van beoordelaars, onder andere een afvaardiging vanuit
Rivierenland. De gemeenten zijn betrokken geweest in de beoordeling van 3 aspecten van
inschrijving van vervoerders. Het resultaat van de aanbesteding is nog niet bekend. Op onderdelen
zijn vragen uitgezet bij de inschrijvers.
Opstart project Opplussen in Programmaraad Aantrekkelijk 19 april
In de Programmaraad Aantrekkelijk van 19 april wordt een voorstel behandeld met betrekking tot
de opstart van een regionaal project het opplussen van woningen. Ook van belang in het kader van
de kanteling Wmo.
Mededelingen Programmaraad vanuit de GGD
Fusie GGD’en
Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de fusie van GGD Rivierenland met GGD
Regio Nijmegen, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur in december 2012 vastgestelde
uitgangspunten. Indien u daar behoefte aan heeft, wordt de voortgang tijdens de volgende
Programmaraad geagendeerd.
SEGV signaleringsinstrument
Het SEGV signaleringsinstrument is gereed. Dit instrument is ontwikkeld door Tiel en
Geldermalsen, met behulp van het RSP programma 2008-2011. Het SEGV signaleringsinstrument
geeft aan de hand van bestaande gegevens (CBS, monitors, enz.) een indicatie over de sociaal
economische gezondheidsverschillen in een wijk/ dorpskern. Het instrument is bedoeld om
integraal werken binnen gemeenten te verbeteren. Het instrument is beschikbaar voor andere
gemeenten.
Bijeenkomst huisartsen en gemeenten
De GGD organiseert op 29 mei samen met Stichting OOGG, de coöperatieve huisartsen vereniging
en een afvaardiging van gemeenten een bijeenkomst voor huisartsen en gemeenten. Doel van de
bijeenkomst is kennisoverdracht van gemeenten naar de eerstelijn over het effect op huisartsen
van de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de transitie Jeugdzorg. De bijeenkomst
bevordert de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten.
Conferentie Doelgroep OGGZ
Maandagavond 11 juni organiseren GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland een conferentie over
de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Een zeer kwetsbare,
groeiende doelgroep, die regelmatig tot discussies leidt. Centraal tijdens de conferentie staat het
thema 'zelfredzaamheid'. De vraag is op welke manier dit motto van toepassing kan zijn op de
doelgroep van de OGGZ: mensen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. De
conferentie richt zich met name op lokale beleidsmakers: ambtenaren, raadsleden en wethouders.
Ook samenwerkingspartners buiten het terrein van zorg en welzijn zijn zeer
welkom, bijvoorbeeld woningcorporaties en politie.
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Programmaraad Zelfredzaam 5 april 2012
Wijziging Agendapunt 4a
Oprichting Platform zelfredzaam en Agendapunt 4b AWBZ-transitie
De oude opdracht
Op 17 november/25 november heeft de programmaraad de drie aangewezen bestuurlijk trekkers
de opdracht gegeven om samen met partners een opdrachtformulering op te stellen voor de
AWBZ-transitie.
Er is een concept-opdrachtformulering opgesteld met uitgangspunten, beoogde resultaten en een
globaal plan van aanpak. Deze is op 26 januari besproken in de programmaraad ter voorbereiding
op de bijeenkomst van het Platform i.o.
U heeft op 17 november 2011 het ambtelijk programmateam opdracht gegeven om een voorstel te
maken voor de bemensing en financiering van dit AWBZ-proces.
Ter voorbereiding op besluitvorming in de programmaraad van april is er een voorstel gemaakt
voor een financiële bijdrage van € 250.000 voor 2 jaar door tien gemeenten.
Deze is in een aantal colleges aan de orde geweest.
Er is een profiel voor de procesregisseur AWBZ en strategische beleidsadviseur opgesteld en aan de
voorzitter van het ambtelijk programmateam ter beschikking gesteld. Deze is verantwoordelijk
voor de werving (intern/extern).
Gezien de ontwikkelingen in de bestuurlijk-ambtelijke verbinding, de bijeenkomst van 19 maart en
de informele bijeenkomst van de programmaraad op 28 maart is het nodig een aangepaste
bestuurlijke opdracht te formuleren tijdens de programmaraad van 5 april.
Conclusies 28 maart
De leden van de Programmaraad Zelfredzaam hebben op 28 maart het volgende vastgesteld:








De leden van de programmaraad herbevestigen allen de gezamenlijke aanpak van de
transities transities AWBZ en Jeugdzorg vinden plaats binnen de programmaraad
Zelfredzaam, waarbij de verbinding moet worden gezocht met de transitie WwnV/RIW
binnen de programmaraad Participerend.
Het voornemen wordt uitgesproken tot een
transparante en zorgvuldige communicatie op alle fronten.
De voorzitter van het
programmateam wordt gevraagd daar de regie over te voeren, daarbij ondersteund door
Regio Rivierenland.
De leden van de programmaraad constateren dat de ambtelijke verbinding verbeterd moet
worden. Om daar aan tegemoet te komen stemmen zij op voorhand in met de door 3
secretarissen aan hun collega’s voorgestelde conferentieachtige bijeenkomst over de 3
transities (zie mail Perry Arissen 27 maart). De programmaraad wil daarvan uiterlijk 1 mei
het resultaat zien (visie, tijdpad, structuur).
Ten aanzien van de oprichting van het platform Zelfredzaam wordt geconstateerd dat de
leden van de programmaraad het initiatief hiertoe blijvend ondersteunen. De intentie blijft
overeind, maar richting partners in het platform wordt gecommuniceerd dat gemeenten
nog iets meer voorbereiding nodig hebben. De behoefte leeft om de gezamenlijke
gemeentelijke visie op het partnerschap scherper met elkaar te ontwikkelen alvorens
definitief tot oprichting over te gaan.
Ten aanzien van de oprichting van het platform Zelfredzaam wordt geconstateerd dat de
leden van de programmaraad het initiatief hiertoe blijvend ondersteunen. De intentie blijft
overeind, maar richting partners in het platform wordt gecommuniceerd dat gemeenten
nog iets meer voorbereiding nodig hebben. De behoefte leeft om de gezamenlijke
gemeentelijke visie op het partnerschap scherper met elkaar te ontwikkelen alvorens
definitief tot oprichting over te gaan.
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Aangepast voorstel
Bovenstaande leidt tot het volgende aangepaste voorstel:
1

De programmaraad stemt in met bovenstaande conclusies van 28 maart

Bij agendapunt 4b Transitie AWBZ:
2 De Programmaraad geeft de opdracht aan de voorzitter van het ambtelijk programmateam
om voor 1 mei in overleg met de gemeentesecretarissen een conferentie-achtige
bijeenkomst over de drie transities te organiseren, overeenkomstig de mail van 27 maart
jl.
3 De Programmaraad geeft de opdracht aan de voorzitter van het ambtelijk programmateam
om de resultaten (visie, tijdpad, structuur) van deze bijeenkomst op 14 mei terug te
leggen in de reeds geplande themabijeenkomst van de programmaraad. Daarbij wordt ook
ingegaan op gedeelde gemeentelijke visie op partnerschap.
Bij agendapunt 4a Oprichting Platform Zelfredzaam:
4 De programmaraad stuurt op korte termijn een brief naar de partners uit het Platform met
de volgende strekking:
- de intentie van het platform wordt blijvend wordt ondersteund
de oprichtingsbijeenkomst te verplaatsen naar 19 juni.
Dit uitstel biedt de mogelijkheid om op basis van een voorbereiding binnen de
gemeenten ten aanzien van de samenhang tussen de 3 transities in het sociale
domein een goede inhoudelijke agenda voor te bereiden met het Platform.
Gemeenten zijn zich bewust dat de gezamenlijke opgave rondom het AWBZ-proces
tempo vereist.
Gemeenten voorbereidingsruimte nodig hebben voor inrichting van het proces,
hiervoor begrip vragen in de verwachting dat deze tussenstap later tijdswinst
oplevert.
Gemeenten zijn bereid om een bijdrage voor het Platform in 2012 te leveren
(€25.000)
5 De programmaraad Zelfredzaam mandateert de voorzitter om deze brief op te stellen.
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MEMO

Aan:

Programmaraad Zelfredzaam

Van:

Eline Dekker

Betreft:

Voorbereiding werkbezoek VWS

Datum:

27 maart 2012

Werkbezoek VWS
Het ministerie van VWS maakt een ronde door het land om de nieuwe landelijke gezondheidsnota
en de wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid te presenteren. Tevens willen ze inventariseren
welke ondersteuningsbehoefte gemeenten hebben.
Het ministerie van VWS heeft de GGD benaderd om met een delegatie langs te komen in een
bestuurlijk overleg. In overleg met de programmamanager van de Programmaraad Zelfredzaam is
besloten om na de vergadering van de Programmaraad met een bestuurlijke delegatie van
Rivierenland met de delegatie van VWS in gesprek te gaan. Ter voorbereiding op dit gesprek is
deze gespreksnotitie.
Samenstelling delegaties
De delegatie van Regio Rivierenland bestaat uit:
Loes van Ruijven
Thomas Steenkamp
Roeland Geertzen
Vincent van Neerbos
Ton van Balken
De delegatie van VWS bestaat uit:
de directeur Publieke Gezondheid Marianne Donker,
twee beleidsmedewerkers (veiligheidsregio en nota/ lokaal gezondheidsbeleid)
beleidsmedewerker van de VNG.
Vanuit
-

de GGD zijn aanwezig:
Frits Couman
Lili Dokter
Eline Dekker

Doel van het gesprek
De insteek van het gesprek is om de gezondheidssituatie van onze regio en de wijze waarop we
samenwerken aan gezondheid onder de aandacht te brengen en te bespreken waar voor ons de
knelpunten en oplossingen zitten. Het uiteindelijke doel moet natuurlijk zijn dat het landelijk beleid
en het regionale/ lokale gezondheidsbeleid elkaar versterken.
Belangrijk is dat u aangeeft welke knelpunten u tegenkomt bij de uitvoering van de Wet Publieke
Gezondheid en het gezondheidsbeleid.
Waar staan we voor?
In de periode 2008-2011 is met behulp van Provinciale subsidie (RSP) gewerkt aan projecten
rondom: alcoholmatiging, overgewicht, sport en bewegen, roken en SEGV. Via de
meerjarenafspraak met Indigo werd aandacht besteed aan depressiepreventie. In de periode 20122015 wordt hiermee verder gegaan. Daarbij wordt meer verbinding gezocht met thema’s als
wonen, welzijn, zorg en participatie. De afstemming hierover vindt plaats via de PR Zelfredzaam.
Via het Platform met de maatschappelijke partners wordt de onderlinge samenwerking versterkt.
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Het regionaal gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015 heeft als doelstelling het terugdringen
van Sociaal- Economische Gezondheidsverschillen (SEGV). De speerpunten zijn: overgewicht,
overmatig alcoholgebruik, roken, depressiepreventie en seksuele gezondheid.
De belangrijkste punten uit het regiocontract 2012-2015 voor SEGV zijn: gelijke kansen op
gezondheid voor de jeugd, extra aandacht voor kwetsbare groepen, vitale werknemers, wijk, kern
& buurtaanpak onder meer via een integrale aanpak, aanpak van overgewicht via JOGG en sport en
bewegen.
Knelpunten in onze regio rondom gezondheidsbeleid
Ter voorbereiding heeft de GGD een aantal knelpunten rondom het gezondheidsbeleid
geïnventariseerd, waar het ministerie van VWS, vanuit de directie Publieke Gezondheid, een rol in
kan spelen.
SEGV is in onze regio een belangrijk punt. We kunnen daar met vereende krachten aan
werken omdat we subsidie krijgen van de Provincie. In de landelijke nota is SEGV geen
thema. Voor onze Regio is SEGV gekoppeld aan zelfredzaamheid en gelijke kansen. Op
welke manier gaat VWS daar mee om?
De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de wijkaanpak in grote steden. We merken
dat er ook meer aandacht komt voor plattelandsgemeenten. Wat zijn de plannen van VWS
rondom de aanpak van gezondheidsproblemen in plattelandsregio’s? Welke ondersteuning
biedt VWS? Wij hebben behoefte aan methodieken, ondersteuning, subsidie mogelijkheden,
etc.
Wat is de visie van VWS rondom de drie transities en de rol van de publieke gezondheid?
Op welke wijze kan het Rijk de verbinding versterken van preventie met de drie transities?
We hebben in deze regio voor elkaar gekregen dat we het programma Door Dik en Dun
gefinancierd krijgen door Menzis. Daaraan ging een meerjarig proces vooraf, waarbij vanuit
verschillende partners is samengewerkt. Kan VWS een meer stimulerende rol spelen
richting zorgverzekeraars?
Wij hebben er veel last van dat de Beweegkuur uit het basispakket gaat. We hebben nu
bijvoorbeeld een succesvolle pilot in Dodewaard, waarvan het voortbestaan onzeker is. Op
deze manier doen we als gemeente investeringen, maar zijn die weinig effectief als het Rijk
beleid teruggedraaid. Ook voorzien we knelpunten vanwege de dieetadvisering die
grotendeels uit het basispakket verdwijnt.
In de landelijke nota verwijst u naar de regeling sport en bewegen in de buurt. Gemeenten
willen hier graag gebruik van maken, maar hebben hier geen budget voor. Om gebruik te
maken van de regeling, moeten gemeenten een groot gedeelte co-financieren. Dat is wel
erg veel gevraagd van gemeenten in deze moeilijke tijden.
Achtergrond informatie
SEGV problematiek
Rivierenland als plattelandsregio
Regionaal gezondheidsbeleid
SEGV problematiek
Het gemiddelde opleidingsniveau in Rivierenland is laag. Er zijn veel laagopgeleiden (26%
laagopgeleide volwassenen, dat is 7% meer dan elders in het land) en weinig
hoogopgeleiden.
Als gevolg van het lage opleidingsniveau zijn er veel gezondheidsproblemen. Zo ligt de
sterfte 3% hoger dan landelijk, vooral veroorzaakt door hart – en vaatziekten. De leefstijl
van de inwoners is niet zo goed: er wordt veel gerookt, gegeten, weinig bewogen en
depressie komt vaak voor. Er is veel verborgen armoede, een grote sociale controle.
Ondanks het lage opleidingsniveau is het aantal uitkeringsgerechtigden niet hoger dan
gemiddeld.
We krijgen als achterstandsregio niet meer geld.
De provincie is een belangrijke financier
Rivierenland als plattelandsregio
Vanuit het Rijk wordt vooral ingezet op een grootstedelijke wijkaanpak. Tiel is hier de grootste stad
met ruim 40.000 inwoners. De regio bestaat uit 100 kleine kernen met kleinschalige
leefgemeenschappen. We werken hier zoveel mogelijk dorpskern gericht, terwijl het Rijk zich juist
richt op de wijkaanpak in grote steden. Dat werkt hier niet: de methodieken sluiten niet aan, er is
onvoldoende capaciteit en middelen.
Regionaal gezondheidsbeleid
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Gemeenten werken samen aan het gezondheidsbeleid. Gemeenten hebben een regionale nota en
voeren daarnaast lokaal gezondheidsbeleid. Het tegengaan van SEGV is de belangrijkste
doelstelling.
Een samenvatting van de Landelijke nota ‘gezondheid dichtbij’ is opgenomen in de regionale
gezondheidsnota. Belangrijke wijzigingen in de Wet PG zijn ook opgenomen in de regionale
gezondheidsnota:
Het advies aan gemeenten is om een lokaal uitvoeringsprogramma op te stellen. Ter
ondersteuning maakt de GGD een regionaal uitvoeringsprogramma
Gemeenten zijn geïnformeerd over hun taak rondom prenatale zorg en verwezen naar de
handreiking gezonde gemeente.
Vanwege de Territoriale Congruentie fuseren GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen.
De ambtenaren volksgezondheid hebben via het AOVR kennisgenomen van de wetswijzigingen.
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Actielijst programmaraad Zelfredzaam 2012 naar aanleiding van programmaraad zelfredzaam 5 april 2012

Nr.

Actie

2011-19

Verkennen opties cliëntenparticipatie Rivierenland in relatie
tot programma Zelfredzaam

Datum
programmaraad
15 september

Wie

Afgerond dd.

Wethouders Van Neerbos en
Brand

23 januari 2011,

2012-04

Afrondende projectnotitie RAAK (aanpak kindermishandeling)
voor de programmaraad om de resultaten in Rivierenland te
kunnen borgen

5 april

Dhr. Coumans

2012-05

De programmaraad vraagt aan het ambtelijk
programmateam om scherper te maken waar de
samenwerking mbt leerlingenvervoer zich op zou
moeten richten (leren, gezamenlijke koers beleiduitvoering, capaciteit)

5 april

Dhr. Arissen, voorzitter
ambtelijk programmateam

2012-06

De programmaraad vraagt derhalve de projectgroep aan de
slag te gaan en wil zich via de bestuurlijk trekker de volgende
vergadering te laten informeren over het projectplan waarin
in ieder geval aandacht is voor de communicatie (intern en
extern), rol van gemeenteraden in het proces, de rol van de
bestuurlijk trekker in het proces en de financieringsvormen/soorten prijsafspraken.
Organiseren conferentie 3 transities en terugkoppeling aan
programmaraad op 14 mei (themamiddag PR)
Documenten lokale visies sociale domein uitwisselen tussen
de leden van de programmaraad
Brief aan Platform Zelfredzaam

5 april

Projectleider i.s.m.
projectgroep aanbesteding
HbhH

5 april
5 april

Dhr Arissen (ism
secretarissen)
Mw. Van Klaveren

5 april

Mw. Van Ruijven

2012-07
2012-08
2012-09

13 april 2012

Bespreking in
themabijeenkomst
14 mei 2012

12 april 2012
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Programma’s en Strategie

Platform Zelfredzaam i.o.

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum

:
:
:

Onderwerp

:

12.0001110
16 april 2012

Inlichtingen
Doorkiesnr.
Emailadres
Bereikbaar

:
:
:
:

Inge-Marie van Klaveren
0344-638576
klaveren@regiorivierenland.nl
Ma, di, do en vr

verplaatsing oprichtingsbijeenkomst Platform Zelfredzaam i.o.

Geachte leden van het Platform Zelfredzaam i.o,
Op 26 januari hebben we met elkaar, voorbereidend op de oprichting van het Platform Zelfredzaam
Rivierenland i.o, gesproken over het missiestatement en uitgangspunten van het Platform. Ook
hebben we de concept-opdrachtformulering met betrekking tot de AWBZ-transitie besproken.
Op 17 maart j.l. heeft u per mail de concept-besluitenlijst van deze bijeenkomst ontvangen en de
voorgestelde data van het Platform i.o in 2012. In deze mail is aangekondigd dat u uiterlijk 10 april
de agenda en documenten voor de bijeenkomst van 17 april zou ontvangen.
In deze brief vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Op 5 april j.l. heeft de programmaraad Zelfredzaam vergaderd. De tien samenwerkende gemeenten
hebben gesproken over de processen in het kader van de transities in het sociale domein en over de
oprichting van het Platform Zelfredzaam i.o. De gemeenten hebben met elkaar uitgesproken dat zij
de oprichting van het Platform ondersteunen, maar stellen u voor de oprichtingsbijeenkomst op 19
juni te laten plaatsvinden, in plaats van 17 april. Dit uitstel biedt gemeenten de mogelijkheid om op
basis van een voorbereiding binnen de gemeenten ten aanzien van de samenhang tussen de drie
transities in het sociale domein (AWBZ, jeugdzorg en WwnV) een goede inhoudelijke agenda voor te
bereiden voor het Platform van 19 juni aanstaande. De gemeenten hebben zich inmiddels ook bereid
getoond om hun bijdrage van € 25.000 ten behoeve van de ondersteuning van het Platform i.o. te
leveren.
De gemeenten zijn zich ervan bewust dat de gezamenlijke opgave rondom de AWBZ-begeleiding
tempo vereist en kunnen zich voorstellen dat u in dit kader aandacht vraagt voor de voortgang.
Gemeenten hebben echter wat meer voorbereidingstijd nodig voor de inrichting van dit proces. Ik ben
ervan overtuigd dat deze tussenstap later tijdswinst oplevert.
Ik stel u voor om op 19 juni met elkaar de oprichtingsfase van het Platform Zelfredzaam te beklinken
en deze bijeenkomst een feestelijk tintje te geven met een klein persmoment. Verder stel ik u voor
om in de juni-bijeenkomst tijd en aandacht te besteden aan de transitie jeugdzorg en AWBZ in
Rivierenland (visievorming). En met elkaar stil te staan bij de voorbereiding van de uitvoering van het
regiocontract Zelfredzaam 2012-2015.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang en hoop u te ontmoeten op
dinsdag 19 juni van 16.00-19.00 uur. Mocht u tussentijds behoefte hebben om contact met mij te
hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken via 0345-634050. Uw agendapunten voor de
bijeenkomst van juni of de andere data kunt u doorgeven aan Inge-Marie van Klaveren,
programmamanager Zelfredzaam.
Met vriendelijke groet,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
Voorzitter programmaraad Zelfredzaam

