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Geachte mevrouw Elion,
Hartelijk dank voor uw mail van 29 januari 2015, waarin u ons om een reactie vraagt op het onderwerp "innovatieve
regie cradle to cradle in het Ketrientje".
Vraag
U stelt dat een regiegemeente de taak heeft om te verbinden, dat wil zeggen om instellingen, professionals,
bestuurders en mensen bij elkaar te brengen. U heeft hier in het bijzonder het bouwen van een zingevend zorgnetwerk
rondom de kapel van het Ketrientje op het oog. U verwijst hierbij naar een artikel in BN De Stem over twee innovatieve
woonzorgcentra elders. In ons antwoord willen we enerzijds ingaan op zorgnetwerken en anderzijds op onze regierol.
Antwoord:
Het belang van netwerken in het sociaal domein onderschrijven wij van harte vanuit de Kadernota sociaal domein. Zo
organiseren wij, samen met andere zorgaanbieders, eind februari een kennismarkt waarin zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties elkaar beter kunnen leren kennen. Dít wil echter niet zeggen dat de gemeente altijd
verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van deze netwerken. Organisaties hebben hier een eigen
verantwoordelijkheid in.
De gemeente beoogt zich te ontwikkelen tot regiegemeente. Regie voeren kan op verschillende manieren en is
afhankelijk van de gemeentelijke visie op het betreffende onderwerp en onze wettelijke taken. Op het terrein van zorg
en ondersteuning spelen we sinds de decentralisatie van taken (o.a. begeleiding, beschermd wonen en
cliëntondersteuning) een grotere rol. Andere taken zoals intramurale zorg, persoonlijke verzorging en de wijkzusters
worden daarentegen via de zorgverzekeraars gefinancierd. Het voorbeeld uit Spijkenisse dat u aanhaalt, valt wat dat
betreft buiten onze directe invloedsfeer. Uiteraard brengen wij wel goede voorbeelden in tijdens overlegmomenten met
onze partners. Dit past bij onze innovatieve regierol. Ook in het geval van de kapel zijn onze mogelijkheden om als
gemeente direct regie te voeren beperkt. De eigenaar van de kapel is als eerste aan zet om een invulling te geven aan
eventuele activiteiten in en rondom de kapel. Zoals eerder aangegeven zullen wij uw ideeën wel onderdeel van
gesprek met onze partner laten zijn.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 726.
Hoogachtend,
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