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Datum 17 december 2019

Onderwerp
Werkagenda Drents zorglandschap 2019 - 2021

Wij willen
Samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan onze inwoners over de grenzen van 
de wettelijke domeinen heen. Ook willen we een volledige en kwalitatief goede zorgketen 
van preventie tot medisch specialistische zorg realiseren/borgen. Daarvoor is hechte 
samenwerking nodig met de overige Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe en 
Zilveren Kruis.

Wij besluiten
1. De Werkagenda Drents Zorglandschap 2019 - 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de financiering van een onafhankelijke procesbegeleider en de 

kosten van de totale gemeentelijke bijdrage te verdelen over de 12 Drentse 
gemeenten op basis van het inwoneraantal.

3. De kosten voor de gemeente Hoogeveen van €7.300 per jaar gedurende de looptijd 
van de werkagenda (2019 – 2021) ten laste te brengen van de post Wmo Algemeen.

Want
1. De VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken om te komen tot 

structurele regionale samenwerking tussen gemeenten en 
zorgverzekeraars/zorgkantoren op het niveau van zorgkantoor-regio’s.

2. Samenwerking met de zorgverzekeraars/het zorgkantoor (Zilveren Kruis) is van 
belang voor het bieden van samenhangende ondersteuning en zorg aan onze 
inwoners over de grenzen van de wettelijke domeinen heen. De samenwerking is 
ook van belang voor het borgen van een volledige en kwalitatief goede zorgketen 
van preventie tot medisch specialistische zorg. Dat moet regionaal omdat een deel 
van de zorgketen gemeenteoverstijgend is georganiseerd. Denk aan ziekenhuizen, 
GGZ- en Wlz-instellingen.

3. Samenwerking met de 12 Drentse gemeenten versterkt de positie van de 
afzonderlijke gemeenten ten opzichte van de zorgverzekeraar/het zorgkantoor, 
VNG, het Rijk en grote zorgaanbieders. Een goede samenwerking kan ook leiden tot 
een efficiënte werkverdeling tussen gemeenten.

4. De Werkagenda Drents Zorglandschap 2019 - 2021 geeft richting aan de 
samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de provincie 
Drenthe. Het uitgangspunt is dat de uitvoering op lokaal niveau plaatsvindt, 
regionaal wordt kennis gedeeld en worden afspraken gemaakt waar nodig.

5. De Werkagenda Drents Zorglandschap sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid. 
De 3 centrale thema’s ouderenzorg, sluitende GGZ-keten en preventie zijn ook 
belangrijke speerpunten binnen het programma Gezond & Vitaal.

6. Voor de borging van de samenwerking tussen gemeenten, 
zorgverzekeraar/zorgkantoor en provincie en voorde realisatie van de werkagenda 
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is procesbegeleiding noodzakelijk. De afgelopen periode is een onafhankelijk 
procesbegeleider Drents Zorglandschap aangesteld vanuit CMO STAMM. De 
procesbegeleider zorgt voor de totstandkoming/actualisatie van de werkagenda, 
jaagt de uitvoering aan, houdt overzicht, legt verbindingen op lokaal, provinciaal en 
landelijk niveau en bereidt de relevante themagroepen voor. De onafhankelijke 
positie van de procesbegeleider draagt bij aan het verbinden van de zorgaanbieders 
aan de Drentse werkagenda. De personele inzet van de gemeenten is erg 
verschillend en onvoldoende om de continuïteit te waarborgen.

Maar
Regionale samenwerking vraagt van grote gemeenten met een regiofunctie vaak 
beduidend grotere inzet dan van de andere gemeenten. Aanstelling van een 
onafhankelijke procesbegeleider zal dat beslag aanzienlijk verminderen.

Achtergrond
Afgelopen voorjaar heeft de VNG met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken 
gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio tussen de 
financiers van zorg: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Doel is te komen tot 
maximale verbinding van het zorgdomein en het sociaal domein op tenminste de thema’s 
ouderen, GGZ en preventie. Zorgverzekeraars conformeren zich aan elkaar in de regio 
waarbij de grootste zorgverzekeraar het voortouw neemt. Van gemeenten vraagt het 
eveneens dat zij zich organiseren in de regio. Als uitgangspunt voor de samenwerking 
tussen de financiers is gekozen voor de zorgkantoor-regio’s. Dat is voor ons Drenthe. 
Zilverenkruis is de grootste zorgverzekeraar in Drenthe en Zilveren Kruis treedt ook op 
als zorgkantoor voor Drenthe.

In Drenthe werken de 12 gemeenten, Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe al een 
aantal jaren samen in het ‘Drents Zorglandschap’. Gezamenlijk hebben zij uitvoering 
gegeven aan de Werkagenda Drents Zorglandschap 2017-2018. In het VDG 
portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn is besloten om de werkagenda Drents 
zorglandschap te continueren en te actualiseren. Het resultaat is bijgaande Werkagenda 
Drents Zorglandschap 2019-2021.

De agenda is opgesteld vanuit een gezamenlijke visie: “samen werken aan kwalitatief 
goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe voor Drentse inwoners.” De thema’s uit 
de vorige periode worden doorontwikkeld: ouderenzorg, sluitende GGZ-keten en 
preventie. In aanvulling hierop wordt gewerkt aan:
1. verdieping op kennis en afgestemde inkoop;
2. verduidelijking van de grensvlakken tussen de wetten (Wmo, Zvw en Wlz);
3. het tot stand brengen van een gedeeld beeld van de regio.

Het Drents Zorglandschap is gekoppeld aan de VDG portefeuille Gezondheid & Welzijn. 
Binnen die portefeuille zijn 6 themagroepen samengesteld: ouderenzorg; sluitende ggz 
keten; gezamenlijke preventie; zorg & veiligheid; leefbaarheid & krimp & armoede; 
goede & bereikbare zorg. Elke themagroep bestaat uit 3 wethouders en hun eigen 
ambtelijke ondersteuning. De 3 thema’s van het Drents Zorglandschap hebben elk een eigen 
themagroep. De themagroepen werken de thema’s nader uit. De procesbegeleider van het 
Drents Zorglandschap verzorgt de voorbereiding van de 3 themagroepen.
De themagroep ‘Goede & Bereikbare Zorg’ bewaakt de voortgang van het Drents 
Zorglandschap in het algemeen en is aanspreekpunt voor de samenwerking met 
zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Vanuit deze structuur maken de Drentse gemeenten als collectief afspraken met andere 
partijen en worden de Drentse belangen behartigd op landelijk niveau in bijvoorbeeld het 
Jongeriusoverleg en de VNG-commissies.
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De financiële gevolgen zijn 
De jaarlijkse kosten van procesbegeleiding bedragen €115.000 inclusief btw.
Door de Provincie Drenthe is de toezegging gedaan om voor de jaren 2019 en 2020 een 
financiële bijdrage te leveren van €40.000 per jaar. Zilveren Kruis heeft een jaarlijkse 
financiële bijdrage van €10.000 toegezegd.
Het resterende bedrag van €65.000 wordt verdeeld over de 12 gemeenten op basis van 
het aantal inwoners.
De kosten voor de gemeente Hoogeveen bedragen per jaar €7.300.

Het voorstel is om de bijdrage gedurende de looptijd van de geactualiseerde werkagenda 
(2019 – 2021) ten laste te brengen van de post WMO Algemeen.

Alternatieven
Een alternatief is dat de gemeenten zelf de werkzaamheden van de procesbegeleider 
uitvoeren. De ervaring heeft geleerd dat de individuele gemeenten hiervoor niet de 
benodigde inzet leveren.
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