Overzicht wensen en bedenkingen per gemeente
Reactie = in blauw
Gemeente Lochem
- Erop toezien dat de verdere uitwerking duidelijk maakt hoe de regionale visie ook
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Dit kan door middel van de uitwerking van het regionaal actieplan en het lokale
uitvoeringsplan.
- Erop toezien dat er nauw wordt samen gewerkt tussen de lokale en regionale toegang in het
op- en afschalen van zorg. En dat dit in de uitwerking expliciet wordt meegenomen.
Dit wordt meegenomen in het regionale actieplan en het regionaal team(ontwikkel)plan. Het
staat daarnaast als basis ook al opgenomen in de regiovisie (pagina 23).
Gemeente Deventer
- Erop toezien dat regio overschrijdend verkeerd zo soepel mogelijk plaatsvindt.
Hier zijn recentelijk door alle centrumgemeenten in landelijk verband afspraken over
gemaakt. Er is een convenant door alle centrumgemeenten ondertekend voor ‘landelijke
toegankelijkheid beschermd wonen’. Een soortgelijk convenant is er voor maatschappelijke
opvang. Beide convenanten (met bijbehorende concrete handreikingen) zijn omgezet in
vastgestelde beleidsregels. Er wordt daarmee conform de landelijke afspraken gewerkt. Dit
wordt nader geduid in de regiovisie (p. 14).
- Erop toezien dat flexibel op- en afschalen van zorg mogelijk is. Indicatietermijnen moeten
hier zo min mogelijk een obstakel in vormen.
Dit is een belangrijk aandachtspunt en wordt in het regionaal actieplan nader uitgewerkt. Om
flexibel op en afschalen mogelijk te maken moet in samenhang worden gekeken naar het
verlenen van toegang, de bekostiging en het werken met maatwerkarrangementen in plaats
van statische zorgzwaartepakketten. Dit is aangescherpt op pagina 25 van de regiovisie.
- Erop toezien dat er een doorgaande lijn is 18-/18+
Dit wordt als actie opgenomen in het regionaal actieplan. Daarnaast is dit iets aangescherpt
in de regiovisie, p. 24.
- Hoe resultaten volgen/voortgang monitoren? Hoe is de relatie met monitor sociaal domein?
In het regionaal actieplan wordt de monitoring nader uitgewerkt, waaronder indicatoren. Dit
staat genoemd op pagina 28 van de regiovisie. Op basis van de indicatoren zal monitoring
plaatsvinden. De gemeenten worden jaarlijks van een voortgangsrapportage voorzien,
bestaande uit kwantitatieve gegevens en kwalitatieve duidingen van de ontwikkelingen en
voortgang. Dit is geen onderdeel van de monitor sociaal domein (lokaal).
- Als uitgangspunt opnemen dat kinderen zo min en kort mogelijk gebruik maken van de
opvang.
Dit wordt als uitgangspunt en streven opgenomen in de visie (p. 23) en als actie opgenomen
in het regionaal actieplan om in de praktijk ook daadwerkelijk te realiseren.
- Erop toezien dat er gestreefd wordt naar voldoende opvangcapaciteit
Dit past bij de ambitie in de visie dat we zorgen voor opvang, bemoeizorg en beschermd
wonen voor wie dat nodig heeft. Dit staat al genoemd op pagina 24 (voldoende plekken).
Voor 2017 wordt de ambulante crisisopvang met vijf plaatsen uitgebreid (p. 10). In de
uitwerking van de wijze van monitoring in het regionaal actieplan wordt ervoor gezorgd dat
deze ontwikkelingen in termen van vraag en aanbod goed in beeld blijven.
- Erop toezien dat wanneer mensen bij crises tijdelijk worden opgevangen binnen hun eigen
netwerk dit niet tot problemen mag leiden met de kostendelersnorm
Dit wordt als actie meegenomen in het regionaal actieplan. Dit raakt het werken met een
post-/briefadres en de mogelijkheid in de Participatiewet om de kostendelersnorm in
uitzonderlijke gevallen niet van toepassing te verklaren.
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Erop toezien dat de regionale plannen lokaal concreet worden vertaald.
Dit gebeurt. We komen met een regiovisie en een regionaal actieplan. Die worden vertaald in
een lokale transformatieagenda. De vorm hiervan kan per gemeente verschillen.
Erop toezien dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn
Hier is aandacht voor. In Deventer zijn de afspraken voor bijzondere bemiddeling vernieuwd
en die voorzien in het met voorrang bemiddelen van mensen met een zorgachtergrond (zie
pagina 11 in de visie onder BZT). Met de Deventer corporaties is jaarlijks een aantal te
leveren woningen overeengekomen. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken. De uitvoering
wordt regelmatig gemonitord.
Erop toezien dat er niet te veel en onverantwoord beschermd wonen plekken worden
afgebouwd
Er vindt op dit moment geen afbouw van beschermd wonen plekken plaats. De
‘beddenreducatie in de ggz’ vindt plaats in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige
zorg. Om ervoor te zorgen dat flexibel op- en afschalen mogelijk is, wordt in het regionaal
actieplan als aandachtspunt meegenomen dat we er in de samenwerking met
zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders op toezien dat er voldoende
opvangmogelijkheden beschikbaar blijven. Dit staat in de visie geduid op pagina 26.
Erop toezien dat er een leesbare notitie voor ligt
Indien gewenst kan er worden gezorgd voor een publieksvriendelijke samenvatting.

Gemeente Zutphen
- Erop toezien dat 24/7 bereik-/beschikbaar wordt geregeld
Het belang van een vangnet dat 24uur per dag bereik-/beschikbaar is, is opgenomen in de
visie (p. 25). Dit wordt als actie opgenomen in het regionaal actieplan, waarbij een
onderscheid zal worden gemaakt naar wat lokaal en bovenlokaal geregeld kan en moet
worden. En tevens wat georganiseerd moet worden in samenwerking met zorgverzekeraars
en zorgkantoren.
- Erop toezien dat ondersteuning makkelijk kan worden op- en afgeschaald
Dit is een belangrijk aandachtspunt en wordt in het regionaal actieplan nader uitgewerkt. Om
flexibel op en afschalen mogelijk te maken moet in samenhang worden gekeken naar het
verlenen van toegang, de bekostiging en het werken met maatwerkarrangementen in plaats
van statische zorgzwaartepakketten. Dit gaat vooral over de regiotaken. Tegelijkertijd moet
ook lokaal snel en flexibel geschakeld worden bij het afschalen. Dit is aangescherpt op pagina
25 van de regiovisie.
- Erop toezien dat wijken/buurten adequaat geïnformeerd worden
Het informeren van wijken/buurten is op verschillende manieren van belang en mogelijk. Dit
wordt als actie opgenomen in het regionaal actieplan en in de lokale vertaling nader
uitgewerkt. Hierbij is oog voor het informeren van wijken/buurten over de ‘inclusieve
samenleving’ en waar ze terecht kunnen bij vragen of problemen. We zijn in basis erg
terughoudend om wijken/buurten te informeren over individuele casuïstiek/bewoners. Dit
staat immers haaks op ‘inclusie’ en werkt stigmatiserend. In basis gaan mensen ook weer pas
in de wijk/buurt wonen op moment dat ze daar in staat zijn, al dan niet met begeleiding. Dit
is aangescherpt op pagina 27 van de regiovisie.
- Erop toezien dat corporaties alsnog over de regiovisie worden geïnformeerd
Dit wordt lokaal opgepakt. Het betrekken van corporaties is o.a. ook van belang in relatie tot
de voorlichting aan wijken/buurten, een verantwoorde spreiding en samenwerking met
zorgaanbieders. Ook vanuit de regio worden corporaties over de regiovisie en bij de verdere
uitwerking van het regionaal actieplan betrokken.

Gemeente Olst-Wijhe
- Wat is in een regionale samenwerking de rol van de gemeenteraad? Hoe maken de
gemeenteraden hun controlerende taak waar?
De regiovisie biedt de kaders voor uitwerking van de samenwerkingsvorm. De
samenwerkingsvorm wordt bij de besluitvorming over de visie mee gestuurd en biedt een
concreter beeld van rollen en verantwoordelijkheden. De gemeenteraad moet toestemming
aan het college geven om met de samenwerkingsvorm in te stemmen. Dit is aangescherpt in
de visie op pagina 30.
- In andere domeinen (bijvoorbeeld het onderwerp jeugd) is de samenwerkingsvorm anders
georganiseerd. Hoe moeten we tegen deze samenwerking aankijken? Betreft het een
tussenvorm?
Zie eveneens voorgaande punt. Bij de besluitvorming van de regiovisie wordt een nadere
uitwerking en onderbouwing van de samenwerkingsvorm meegestuurd.
- Erop toezien dat er voldoende kleine, betaalbare woningen zijn om door- en uitstroom te
realiseren en wachtlijsten te voorkomen. Daarvoor erop toe zien dat er met
woningcorporaties wordt gekomen tot prestatie- en proces-/samenwerkingsafspraken,
waaronder het construct ‘omklapwoningen’.
Dit wordt als actie meegenomen in het regionaal actieplan evenals de lokale vertaling. Hierbij
worden woningcorporaties betrokken. De uitwerking van deze specifieke punten vindt
samen met woningcorporaties en zorgaanbieders plaats. Dit staat al genoemd op pagina 27
van de regiovisie.
- Erop toe zien dat er spreiding plaatsvindt over wijken
Dit wordt als aandachtspunt meegenomen in het regionaal actieplan en de lokale vertaling
daarvan, evenals de samenwerking met woningcorporaties. Dit staat eveneens op pagina 27
van de regiovisie.
- Erop toezien dat wijken/buurten worden geïnformeerd over de ‘inclusieve samenleving’ en
ambulantisering met het oog op beeldvorming
Het informeren van wijken/buurten is op verschillende manieren van belang en mogelijk. Dit
wordt in het regionaal actieplan en de lokale vertaling nader uitgewerkt. Hierbij is oog voor
het informeren van wijken/buurten over de ‘inclusieve samenleving’ en waar ze terecht
kunnen bij vragen of problemen. We zijn in basis erg terughoudend om wijken/buurten te
informeren over individuele casuïstieken/bewoners. Dit staat immers haaks op ‘inclusie’ en
werkt stigmatiserend. In basis gaan mensen ook weer pas in de wijk/buurt wonen op
moment dat ze daar in staat zijn, al dan niet met begeleiding. Ook dit staat op pagina 27 van
de regiovisie genoemd.
- Wat is het effect van de landelijke toegankelijkheid voor onze regio?
Over de landelijke toegankelijkheid zijn recentelijk door alle centrumgemeenten in landelijk
verband afspraken over gemaakt. Er is een convenant door alle centrumgemeenten
ondertekend voor ‘landelijke toegankelijkheid beschermd wonen’. Een soortgelijk convenant
is er voor maatschappelijke opvang. Beide convenanten (met bijbehorende concrete
handreikingen) zijn omgezet in vastgestelde beleidsregels. Er wordt daarmee conform de
landelijke afspraken gewerkt. Dit is nader geduid in de regiovisie (p. 14).
Gemeente Raalte
- Erop toezien dat er met corporaties concrete afspraken worden gemaakt over
voorrangsbeleid, spreiding, betaalbare huren etc.
Dit wordt als actie meegenomen in het regionaal actieplan en de lokale vertaling. Het moet
in ieder geval landen in de prestatieafspraken die iedere gemeente met woningcorporaties
heeft. Daarnaast streven we naar een afgestemde regionale aanpak/werkwijze om de
spreiding te bevorderen. In de visie staan deze aandachtspunten al genoemd op pagina 27.
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Erop toezien dat wordt opgenomen hoe wordt omgegaan met ‘grensverkeer’: bewoners die
naar andere gemeenten/regio’s willen verhuizen en v.v..
Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt tussen de centrumgemeenten:
convenanten/handreikingen landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Dit is vertaald in vastgestelde beleidsregels door de
centrumgemeenten. Dit is nader geduid in de regiovisie (p. 14).
Erop toezien hoe we omgaan met gemeentegrensoverschreidende oplossingen (bijvoorbeeld
Dalfsen, Zwolle, barrière of vrije keus)
Dit wordt als actie in het regionaal actieplan en de lokale vertaling meegenomen.
Erop toezien dat er afstemming plaatsvindt met de sluitende aanpak/keten voor mensen in
verwarring
Dit wordt als actie in het regionaal actieplan en de lokale vertaling meegenomen. De
sluitende aanpak/keten voor mensen in verwarring is primair een lokale
verantwoordelijkheid.

