Amendement

Agendapunt:
Datum: 26 februari 2019
De raad in vergadering bijeen, gelezen hebbende het voorstel van het College van B&W
‘Visie op de organisatie van het Sociaal Domein’ en het informatiememo d.d. 29 januari 2019
getiteld ‘van transitie naar transformatie over de overwegingen voor de doorontwikkeling
binnen het sociaal domein’ en gehoord hebbende de beraadslagingen in de voorronden van
29 januari 2019 en 12 februari 2019
stelt voor om aan het raadsbesluit de volgende onderdelen toe te voegen.
1. Toegang tot zorg en informatie
a. Het College organiseert de toegang tot de ondersteuning vanuit het perspectief van
onze inwoners en vormt een Sociaal Team dat onafhankelijk, outreachend,
professioneel en volgens uniforme werkprocessen werkt.
b. Bij de uitwerking onderzoekt het College of het mogelijk is de toegang tot de
informatievoorziening te verbeteren door alle informatie over onze inwoners (zorg en
participatie) in één dossier samen te brengen
2. Zorgvuldige selectie en inkoop van zorg bij zorgaanbieders
a. In het belang van onze inwoners worden voorwaarden voor regionale en lokale
toelating van zorgaanbieders / leveranciers van zorg vastgelegd in een door de
gemeente Overbetuwe vast te stellen reglement.
b. Doel is om te komen tot een kwalitatief en betaalbaar aanbod. Met inachtneming van
wet en regelgeving ziet het reglement toe in elk geval toe op de volgende onderdelen:
 een hulpverleningsplan– en evaluatieplan van inwoners;
 voldoende bereik en zorg voor alle specifieke doelgroepen;
 betaalbaarheid van de zorg;
 effectiviteit van de zorg (kosten / baten);
 voldoende keuzevrijheid voor onze inwoners.
3. In gesprek met onderwijs en huisartsen
De Raad geeft het College de opdracht om samen met het onderwijs en de
huisartsen het beleid uit te werken (co-creatie). Met als resultaat afspraken over de
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De hoofdlijnen van de
doorontwikkeling ‘gebiedsgericht werken’, ‘preventie en ondersteuning’ en ‘passende
ondersteuning op tijd en op maat’ worden met het onderwijs en de huisartsen
vertaald naar passende voorzieningen.
4. Monitoring, financieel bewustzijn en draagvlak
a. Om successen te delen, knelpunten te signaleren en waar nodig bij te sturen voorziet
het College in een gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Deze monitor geeft aan de

Raad en aan de betrokken partijen vanaf 2019 een beeld van de situatie van het
sociaal domein in de gemeente in de volle breedte.
b. De monitor wordt in de eerste maand van elk kwartaal geactualiseerd en kent
verschillende niveaus: het ‘dashboard’ met de voornaamste cijfers, gedetailleerde
rapporten op gemeentelijk en dorpsniveau en de database met brongegevens.
c. De monitor geeft inzicht in de prestaties op het sociaal domein, ook in vergelijking
met andere gemeenten, op in ieder geval op de onderdelen toegankelijkheid, kwaliteit
en betaalbaarheid van zorg.
d. Met de raad wordt één keer per zes weken een bijeenkomst belegd onder andere om
de concrete resultaten te bespreken. Met dit periodieke afstemmingsoverleg als basis
en klankbord bewaakt het college het verantwoorde tempo en het draagvlak voor de
verdere doorontwikkeling.
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