Van: Marianne Smitsmans-Burhenne [mailto:MarianneBurhenne@roermond.nl]
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 8:37
Aan: Koopmans, Ger, Gedeputeerde
Onderwerp: Coalitieakkoord - onderdeel sociale domein

Beste Ger,
Allereerst van harte gefeliciteerd, wederom de grootste partij in Limburg! Een mooi
resultaat.
Graag wil ik je zoals afgesproken in ons overleg 7 maart jl. een tekst toesturen, die je
mogelijk kunt gebruiken in het nieuwe coalitieprogramma.
We hebben gesproken over het plan ‘Beter met Minder’. Dit plan ziet toe op het
terugdringen van de tekorten in het sociale domein, met behoud van een goede
kwaliteit van zorg.
De transformatie van het sociaal domein vraagt van de samenleving, en gemeenten
in het bijzonder, een cultuuromslag en een andere manier van werken. Burgers leven
in een omgeving die voortdurend en in een hoog tempo verandert. Zij willen meer
meebepalen en meedoen. Dit vraagt om een overheid die flexibel en wendbaar is.
Een overheid die faciliteert, ruimte biedt en beter en sneller op zaken kan inspelen.
De provincie ondersteunt gemeenten daarbij door ruimte te bieden voor nieuwe
initiatieven. Zij verbindt partijen, gaat flexibel om met regelgeving en stimuleert en
faciliteert waar mogelijk.
In Roermond is het plan ‘Beter met Minder’ opgesteld. Dit plan ziet toe op het
terugdringen van de tekorten in het sociale domein, met behoud van een goede
kwaliteit van zorg. Inmiddels zijn veel onderdelen van dit plan al opgepakt met de
gemeenten in de regio Midden-Limburg Oost. Bij gebleken succes worden deze good
practices gedeeld met andere regio’s in Limburg.
Gezondheid:
- De provincie verbindt initiatieven rondom Kansrijk van start gericht op realiseren
van een trendbreuk in gezondheidsachterstanden met name bij kinderen. De
gemeente Roermond zal aansluiten bij de initiatieven in Parkstad, zoals de gezonde
basisschool, het programma doorbreek de trend en de eerste 1000 dagen aanpak.
Vergrijzing:
De inzet van dementievriendelijk Roermond is om ouderen zo lang mogelijk en zo
vitaal mogelijk thuis te laten wonen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere
gemeenten in Limburg en in België en Duitsland binnen het EU-prevent, senior
friendly communities. Good practices worden uitgewisseld.
Projecten rondom senior vriendelijk beleid, dementie, eenzaamheid en depressie bij
ouderen krijgen prioriteit in de beschikbaarheid van middelen en de doorontwikkeling
van best practices.
Krapte op de arbeidsmarkt is een blijvende zorg en daarmee aandachtspunt. Dat
geldt in het bijzonder voor de zorgsector. Voldoende handen aan het bed wordt een
probleem als we geen actie ondernemen. We zetten actief in op meer
opleidingsplekken en studenten en de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten
om de zorg een aantrekkelijke sector binnen de arbeidsmarkt te laten zijn en
daarmee te zorgen voor genoeg personeel. Mogelijkheden voor een ‘social campus’
in Roermond worden onderzocht.

De kosten binnen de jeugdzorg blijven stijgen. Inzetten op preventie, anders
organiseren van de zorg en minder regeldruk kunnen het tij keren. Het
samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders en de gemeenten in Midden-Limburg
Oost, het ‘Zorg Innovatie Platform’, wordt door de provincie gefaciliteerd en
ondersteund om dit te realiseren in samenwerking met alle zorgverleners en
overheid. Speciale aandacht en ondersteuning gaat daarbij uit naar een innovatieve
aanpak zoals de ‘Social Impact Bond (jong volwassenen)’. De resultaten worden
uitgerold en gedeeld met de andere regio’s in Limburg.
Nogmaals dank voor het feit dat je tijd hebt vrij gemaakt in je agenda om met mij het
gesprek aan te gaan.
Ik heb ons gesprek als zeer constructief ervaren. Vanuit Roermond wordt deze steun
vanuit de provincie voor het plan van aanpak ‘Beter met minder’ bijzonder
gewaardeerd. Uiteraard ben ik graag bereid nog e.e.a. toe te lichten naar aanleiding
van dit bericht.
Heel veel succes en wijsheid gewenst in de komende formatieperiode!
Met vriendelijke groet,
M.A.J. (Marianne) Smitsmans- Burhenne
Wethouder Sociaal domein, Communicatie en Burgerparticipatie
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