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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is er
voor mevrouw Van der Werff van het VGG-bureau. Door ziekte was zij langere tijd afwezig, maar
gelukkig pakt ze nu de draad weer op.
Tot voor kort was wethouder mevrouw J. Visscher voorzitter van dit overleg, maar zij is inmiddels
elders benoemd als wethouder. De heer Van Dijk zal daarom deze keer als voorzitter fungeren.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Kennismaking
De aanwezigen krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen.
3. Mededelingen
 De heer Sprenger deelt mee dat beleidsmedewerkers bibliotheekwerk ondersteund door de VGG
werken aan een gemeenschappelijke visie over het bibliotheekwerk in samenwerking met Biblionet. De verwachting is dat een en ander in het portefeuillehouderoverleg van 18 september
2014 aan de orde zal komen.
 De heer Sprenger deelt mee dat de VGG een ambtelijke bijeenkomst - waarbij ook COA, provincie en woningcorporaties worden betrokken - voorbereidt over huisvesting statushouders. De
verwachting is dat dit onderwerp in het portefeuillehouderoverleg van 18 september 2014 aan
de orde zal komen.
 De heer Sprenger is onlangs bij het Ministerie van BIZ Geweest en tijdens dit gesprek is duidelijk
geworden dat het Ministerie de gemeenten in het Noorden wil ondersteunen met kennis en geld.
Binnenkort heeft hij opnieuw een afspraak. Als portefeuillehouders concrete vragen hebben voor
het Ministerie, dan kan hij deze desgewenst meenemen naar dit gesprek.
4. Verslagen
 Het verslag van het portefeuillehouderoverleg d.d. 6 maart 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
 Het verslag van het extra portefeuillehouderoverleg d.d. 15 mei 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. AWBZ
In verband met dit agendapunt zijn mevrouw A. de Jonge (programma-manager) en de heer G.
Dekker (projectleider) aanwezig om zich voor te stellen en het programma nader toe te lichten. De
notitie van mevrouw De Jonge over het Provinciaal programma AWBZ is bij dit verslag gevoegd.
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Mevrouw De Jonge geeft aan dat er druk wordt gewerkt aan de voorbereiding van de collegevoorstellen (programma van eisen, raamovereenkomsten en verdeling budget beschikbare middelen).
Het streven is dat de colleges dit op 8 of 15 juli 2014 behandelen.
Wethouder Van Gelder vult aan dat deze besluitvorming kan samenlopen met de besluitvorming
over de RIGG (Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten). Vanuit de Transformatie Jeugd en
vanuit de Transformatie AWBZ wordt nauw samengewerkt. De heer Dekker is ook projectleider/kwartiermaker bij de transformatie Jeugd. Het is van wezenlijk belang dat de besluitvorming tijdig plaatsvindt, want er moet een mandaat zijn om daadwerkelijk zorg te kunnen inkopen, aldus de
heer Van Gelder.
Naar aanleiding van een opmerking van wethouder Schroor merkt de voorzitter op dat de colleges
wel tijd moeten hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de bedoelde stukken. In aansluiting op een opmerking van wethouder Plandsoen benadrukt de voorzitter ook het belang van het informeren van de gemeenteraden.
De voorzitter bedankt mevrouw De Jonge en de heer Dekker voor hun bijdrage. Vervolgens stelt hij
de samenwerking tussen Menzis en de gemeenten Arnhem, Enschede, Groningen en Den Haag en
de regio’s Achterhoek, Groningen en Twente aan de orde. Mevrouw E. ter Steeg (regiomanager
Noord, Menzis) is in verband hiermee aanwezig. Zij komt bij agendapunt 6 aan het woord.
Wethouder Schroor attendeert op de bestuurdersbijeenkomst op 3 juli 2014 met Menzis. Doel van
de bestuurdersbijeenkomst is op strategisch niveau met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten en over de verbinding van het medische en sociale
domein. Vanuit de gemeente Groningen zal wethouder Schroor aan deze bijeenkomst deelnemen en
hij geeft aan dat ook een (andere) regiowethouder van harte welkom is op deze bijeenkomst. De
VGG zal inventariseren welke portefeuillehouder hiervoor eventueel beschikbaar is.
Vervolgens krijgt Wethouder Bouman het woord. Aan de hand van een powerpointpresentatie (die
bij dit verslag wordt gevoegd) vertelt hij hoe het vervoer in Groningen geregeld zal worden na de
decentralisaties. Daarbij wordt duidelijk dat het bij het woord vervoer gaat om verschillende verantwoordelijkheden (openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, enzovoort). Er is gestart met analyses van
verschillende vervoersstromen. De diverse stromen zijn nu duidelijk en de volgende stap is om deze
stromen samen te brengen.
Wethouder Bouman introduceert de heer M. Jager. De heer Jager is door de Provinciale Stuurgroep
vervoer AWBZ/WMO gevraagd om bij de gemeenten in Groningen en Drenthe langs te gaan om de
behoefte en het draagvlak te verkennen om in de toekomst het doelgroepenvervoer meer collectief
te organiseren en deze waar mogelijk te linken aan het openbaar vervoer.
Naar aanleiding van een vraag van Wethouder Hulshoff over contacten met Friesland op dit punt
merkt de heer Bouman op dat hij de interactie met Friesland nauwlettend in de gaten houdt.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan wethouder Van der Tuin van de gemeente Bellingwedde. De gemeente Bellingwedde heeft ervoor gekozen om de 3 decentralisaties op eigen gelegenheid
vorm te geven en niet aan te sluiten bij de andere Groninger gemeenten. Aan de hand van een PowerPointpresentatie (bijgevoegd) licht wethouder Van der Tuin toe hoe Bellingwedde te werk gaat,
daarbij ondersteund door de heer J. van Dam (Manager Publiekszaken & Sociaal Domein) en mevrouw L. Meijer (coördinator Wmo). Bellingwedde heeft een integrale visie op de 3 decentralisaties
gemaakt en is gestart met de Wmo; de Jeugdwet en de Participatiewet zullen op dezelfde manier
volgen. In deze visie worden wonen en leefbaarheid gestimuleerd en wordt de cliënt centraal gesteld. De bezuinigingen worden opgevangen door ontschotting van budgetten. Lokale uitvoering betekent ‘zorg voor fijnschaligheid’ en de 3 dorpskernen fungeren als natuurlijke zoek- en vindplaatsen. De huidige Wmo-consulenten worden ingezet en krijgen hiervoor de nodige scholing/begeleiding (worden cliëntadviseur en maatwerkadviseur). Ze worden daarbij desgewenst ondersteund door deskundigen. Bellingwedde kan zich verheugen op ondersteuning door de VNG en
het Ministerie voor deze werkwijze.
Naar aanleiding van deze presentatie attendeert wethouder Schroor op de werkwijze van het sociaal
team in Lewenborg/Beijum in Groningen. Deze lijkt op de werkwijze van Bellingwedde en zal ook in
andere delen van de stad Groningen worden toegepast. Hij biedt aan om de ervaringen van het sociaal team Lewenborg/Beijum in een volgend portefeuillehouderoverleg te laten vertellen. Wethouder Schroor vraagt of er in Bellingwedde al zicht is op de efficiency.
De heer Van Dam geeft aan dat het nog te vroeg is om hierover iets te kunnen zeggen, maar hij
verwacht vooral bij het vervoer resultaten.
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Er worden kansen gezien om begeleiding en huishouding in elkaar te schuiven. Aanbieders staan
positief tegenover deze werkwijze. In eerste instantie worden huidige aanbieders uitgenodigd, maar
ook nieuwe aanbieders zullen een kans krijgen.
Op de vraag van wethouder Plandsoen legt mevrouw Meijer uit dat een hulpvraag binnenkomt via
het gemeenteloket. Het eerste aanspreekpunt is de cliëntadviseur die desgewenst ondersteuning
van deskundigen kan vragen.
Wethouder Van Gelder vraagt voor wat betreft de Jeugdzorg hoe afspraken met instellingen als
Acare zijn geborgd, zodat deze op het juiste moment ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is.
De heer Van Dam geeft aan dat Bellingwedde voor wat betreft de Jeugdzorg de beleidskaders en de
visie op ondersteuning - zoals door de andere gemeenten is vastgesteld - heeft onderschreven,
maar dat de uitvoering op lokaal niveau is opgepakt. Hiervoor is gekozen omdat Bellingwedde de
noodzaak zag om een en ander eerder op te pakken; deze keus heeft niet met de inhoud te maken.
Tot slot wordt gewezen op de website www.bellingwedde.nl, waarop alle informatie voor handen is.
De voorzitter bedankt de vertegenwoordiging van Bellingwedde voor de bijdrage.
6. Herinrichting Gronings zorglandschap
De voorzitter verwelkomt ook gedeputeerde mevrouw M. Besselink die voor dit agendapunt is aangeschoven.
Hij geeft het woord aan mevrouw E. ter Steeg, Regiomanager Noord bij Menzis. Zij licht de rol van de
zorgverzekeraar en zijn visie op de herinrichting van het zorglandschap, meer in het bijzonder Noordoost-Groningen (project NOG Beter), toe.
Mevrouw Ter Steeg doet haar verhaal aan de hand van een powerpointpresentatie, die bij dit verslag
is gevoegd. Nadat bekend was dat de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl zullen verdwijnen, voelde Menzis zich verantwoordelijk voor het behoud van de zorg in die regio. In april 2013 was er een
werkconferentie van stakeholders en provincie met als doel een gezamenlijk gedragen ‘blauwdruk’ te
ontwikkelen van de gewenste zorginfrastructuur in Noordoost-Groningen. Dit was het vertrekpunt om
samen met zorgaanbieders en wethouders van de 3 subregio’s te kijken hoe de zorg die binnen de
muren van het ziekenhuis wordt geleverd ook buiten deze muren geboden kan worden. Dit heeft geresulteerd in het project NOG Beter. Gebleken is dat daarmee niet alleen de zorg dichtbij is, maar dat
het ook een kostenbesparing oplevert. Op 9 december 2013 was er een slotconferentie en naar aanleiding daarvan zijn er heel veel initiatieven binnengekomen, variërend van medisch specialistische
zorg op locatie, tot 24-7 zorg en substitutie van zorg. Deze initiatieven moeten wel passen bij de
woon- en leefbaarheidsplannen van de gemeenten. Daarom wil Menzis graag in gesprek met alle
gemeenten.
Wethouder Vos vraagt of de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (verticale integratie) gevolgen heeft voor deze invulling.
Mevrouw Ter Steeg geeft aan dat Menzis zelf geen zorg biedt, dus dat deze wijziging geen invloed
heeft.
Wethouder Nederveen merkt op dat Menzis vooral actief is in Noordoost-Groningen. Hij vraagt naar
uitbreiding naar de rest van de provincie en of daarbij meer zorgverzekeraars betrokken zijn. Mevrouw Ter Steeg geeft aan dat Menzis heel graag wil uitbreiden. Dit leidt namelijk zoals gezegd tot
zorg dichtbij en kostenbesparing. Andere zorgverzekeraars (VGZ, Achmea) zijn ook betrokken bij het
project NOG Beter en staan achter deze manier van werken.
Wethouder Van Gelder merkt op dat hij heeft geprobeerd om bij een gezondheidscentrum aan tafel
te komen, wat lastig verliep in verband met de onderliggende organisatievorm. Wat zich nu voordoet
is een beweging andersom! Hij is van mening dat ook gekeken moet worden naar de gebieden waar
Menzis nog niet actief is. Mevrouw Ter Steeg sluit zich hierbij aan.
Tot slot attendeert mevrouw Ter Steeg op de website www.menzis.nl/nogbeter
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Gedeputeerde Besselink. Ook zij vertelt aan de hand
van een powerpointpresentatie, die bij dit verslag is gevoegd. Namens de provincie is tevens de heer
A. Eggink aanwezig.
Gedeputeerde Besselink geeft aan dat de Zorgmonitor Groningen een hulpmiddel is dat inzicht geeft
in knelpunten en dat trends in de zorg kan signaleren. Deze Zorgmonitor wordt gebruikt bij de eigen
beleidsvoorbereiding en bij het maken van keuzes. Een knelpunt is een huisartsentekort. Er is vervol-
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gens een project opgezet met Menzis. Het doel daarvan was om samen te starten en elkaar te ondersteunen en vervolgens vanuit het publiek belang te spiegelen (is dit wat we willen?).
Een belangrijke rol van de provincie is een lobby in Den Haag. De provincie spreekt in Den Haag onder andere over de bevolkingsdaling. Op alle terreinen loopt men tegen regelgeving van de overheid
aan. De gedeputeerde verzoekt alle gemeenten om eventuele knelpunten als gevolg van deze regelgeving helder te krijgen en aan haar door te geven, zodat zij dit kan meenemen in het overleg met
de Minister.
Zoals al eerder gezegd komen er veel (bewoners)initiatieven naar voren. Deze moeten passen in bestaande woon- en leefbaarheidsplannen Daarom worden ideeënmakelaars ingezet, die bij de gemeenten zullen aankloppen om te zien wat realiseerbaar is. Als zich hier knelpunten voordoen, dan
dienen gemeenten dit bij de gedeputeerde aan te geven. Ze staat er open voor en wil graag ondersteunen waar dat mogelijk en gewenst is.
Ze attendeert op de Dag van de Daadkracht op 21 juni 2014. Citaat uit www.dagvandedaadkracht.nl:
“De Dag van de Daadkracht laat zien welke initiatieven een kans gezien hebben, in een van de krim-

pregio’s in de provincie Groningen, en deze met beide handen beet hebben gepakt. Of het nu een
bewonersinitiatief is, een zorgcoöperatie, een duurzaam dorp of een ander voorbeeld: de kracht en
creativiteit van deze Groningers laten we zien!”

Naar aanleiding van deze presentatie vraagt wethouder Schroor naar de financiering van de initiatieven. Gedeputeerde Besselink geeft aan dat er altijd een relatie met de gemeente moet komen. Heel
vaak is geen financiering nodig of is crowdfunding een optie.
De voorzitter bedankt gedeputeerde Besselink voor haar bijdrage.
7. Rondvraag en sluiting
De heer Sprenger doet melding van een aantal bijeenkomsten in september, waarvoor de portefeuillehouders zullen worden uitgenodigd:
 een bijeenkomst georganiseerd door Odensehuis Groningen en VGG op 11 september 2014
over beginnend geheugenverlies;
 een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst op 18 september 2014, waarvoor zowel de leden van
het Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen als de portefeuillehouders Onderwijs en Werk & Inkomen zullen worden uitgenodigd. Daarin zal informatie worden gegeven over de uitkomsten
van een provinciaal onderzoek naar de ontwikkeling (daling) van leerlingaantallen de komende
jaren en de (mogelijke) effecten hiervan voor leerlingen, scholen en schoolgebouwen. Een
tweede thema voor deze bijeenkomst is de invoering van Entreeonderwijs in het kader van de
herstructurering van het MBO “Focus op Vakmanschap”;
 Een viertal sessies, georganiseerd door ZorgpleinNoord, de Vereniging Groninger Gemeenten en
de Vereniging Drentse Gemeenten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor wethouders en raadsleden met portefeuille zorg en welzijn en sociale zaken, voor bestuurders/directeuren van zorg- en
welzijnsorganisaties en huisartsen in Noord-Nederland en zal gaan over wat de veranderingen in
de zorg betekenen voor de patiënt of cliënt en voor de inwoners van een gemeente.
Verder zijn er geen punten voor de Rondvraag.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt hij de aanwezigen voor hun
inbreng.
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