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Onderwerp

Programmaopdracht Zorg netwerk Weert e.o.

Voorstel

Besluiten om:
1. bijgevoegde 'Programmaopdracht Zorgnetwerk Weert e.o.' aan te gaan met genoemde
partners, voor een periode van 5 jaar;
2. voor de definitiefase een bedrag van €5.656,25 beschikbaar te stellen, ten laste van de
Wmo-exploitatie 20 18 (innovatiekosten) ;
3. wethouder P. Sterk te machtigen om namens de burgemeester de onder 1 genoemde
prog ram maopd racht te ondertekenen.

Inleiding

In 2Ot7 heeft een aantal partners het initiatief genomen om een zorgnetwerk op te
richten. De gemeente Weert is van begin af aan betrokken geweest bij dit netwerk. Het
zorgnetwerk heeft een programmateam in het leven geroepen, dat actief aan de slag gaat
met het duurzaam en integraal organiseren en verbeteren van zorg, welzijn en wonen. De
samenwerking wordt beschreven in bijgevoegde programmaopdracht. Het netwerk geeft
prioriteit aan de populatie (toekomstige) ouderen.

Beoogd effect/doel

Doel van de samenwerking tussen de partijen die samen de'programmaopdracht
Zorgnetwerk Weert e.o.'aan gaan, is om zorg, wonen en welzijn integraal en duurzaam te
organiseren en te verbeteren. Dit draagt bij aan het streven van de gemeente Weert om
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
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Argumenten

Het Zorgnetwerk Weert e.o. is een initiatief dat bijdraagt aan de doelstellingen van de
gemeente Weert in het sociaal domein.
Het zorgnetwerk is een initiatief van Land van Horne, St. lans Gasthuis, Meditta,
Vincent van Gogh, CZ en de gemeente Weert. Wonen Limburg en Punt Welzijn zijn
onlangs aangesloten. De partners hebben Zorgbelang Limburg (zusterorganisatie van
voorheen Huis voor deZorg, thans Burgerkracht Limburg) gevraagd om aan te sluiten
om de inwonersparticipatie te organiseren. Stichting Robuust ondersteunt het
zorgnetwerk (zie verder paragraaf B van de programmaopdracht 'rollen en
verantwoordelijkheden', bijlage 1).
Betrokken partijen hebben zichzelf de opdracht gesteld om door integrale
samenwerking van wonen, welzijn en zorg en in afstemming mét de inwoner passende
ondersteuning op het gebied van zorg- en welzijn te garanderen voor de toekomst. We
zoeken de directe verbinding en balans tussen zorg en welzijn en stellen hierbij het
functioneren van de patiënt centraal. Vertrekpunt: zelf als men kan, (t¡jdelijk)
anAar¡+at 'n¿l r¡¡a¡¡ na¡l¡avt tuçt JLçut tu vYqqr r rvurv ¡

Om daadwerkelijk een beweging tot stand te brengen die de zorg regelt over schotten
heen en met de bewoner en professional in 'the lead', is het spreken van dezelfde taal
en werkwijze essentieel. Een verandering begint meteen gedeelde visie en ambitie en
kan alleen goed landen als betrokkenen zelf vorm en inhoud kunnen geven aan die
veranderi ng.
De opdracht om dit met elkaar daadwerkelijk vorm te gaan geven vraagt om
maatwerk en een andere manier van denken, doen en organiseren van bewoners,
professionals én hun organisaties. Het netwerk geeft prioriteit aan de populatie
(toekomstige) ouderen. Het beter en slimmer organiseren van zorg, welzijn en wonen
zal bijdragen aan het langer gezond thuis wonen van ouderen. Dit is ook een
belangrijke doelstelling in het sociaal domein. Voor meer informatie over het
zorgnetwerk zie bijgevoegde programmaopdracht (bijlage 1).

2. De partners delen de kosten voor de definitiefase gezamenlijk. De kosten bestaan uit
een budget voor het projectteam en kasten voor het organiseren van
i n wo ne rs pa rti ci patie.
Partijen hebben afgesproken dat ieder één medewerker beschikbaar stelt om in het
programmateam mee te werken. Daarnaast is er een budget geraamd voor het
projectteam voor de def¡n¡t¡efase van in totaal € 20.000,-. In de bijiage bij de
programmaopdracht wordt deze raming verder onderbouwd. Omdat er acht
deelnemers zijn aan het Zorgnetwerk, is het aandeel voor de gemeente Weert
€ 2.500,-. Resultaat van de definitiefase is een programmacontract, dat 31 december
2018 gereed zal zijn. In het programmacontract wordt beschreven welke activiteiten
uitgevoerd gaan worden en welke kosten daarmee samenhangen. Dit
programmacontract, een soort uitvoeringsprogramma, zal te zijner tijd in een
afzonderlijk voorstel aan het college worden voorgelegd.
Het is de uitdrukkelijke wens van de samenwerkende partijen om inwoners te
betrekken bij de plannen voor verbeteringen. Hiervoor wordt de expertise van
Zorgbelang Limburg ingezet. De bestuurders van de aan het Zorgnetwerk
deelnemende partijen hebben op 16 april 2018 afgesproken dat zij de kosten voor
deze inzet zullen delen voor de jaren20L7 en 2018 (zie bijlage 2). Daarna wordt
opnieuw bezien of de inzet van Zorgbelang een vervolg krijgt. In bijlage 3 is
uitgewerkt hoe de kosten over de deelnemers worden verdeeld: 20t7 en eerste helft
2018 over de zes partijen die het initiatief voor de samenwerking hebben genomen
(ieder 1/6 deel) en voor de tweede helft verdeeld over de acht samenwerkende
partijen. Voor de gemeente Weert zijn de kosten voor de inzet van Zorgbelang in

totaal € 3.156,25.
De inzet van Robuust wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar.
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De totale kosten bedragen € 5.656,25 en worden ten laste gebracht van de Wmo-
exploitatie 20 1 8 (i nnovatiekosten 6620000 / 64230 19).

3. Wethouder Sterk is uitgenodigd om op donderdag 14 juni 2018 de
p rog ra m mao pd racht te o nde rte kenen.
Het ondertekenen van de programmaopdracht is een bevoegdheid van de
burgemeester. Wethouder Sterk neemt als portefeuillehouder zorg deel aan het
zorgnetwerk. Daarom wordt aan de burgemeester voorgesteld om wethouder Sterk te
machtigen om namens hem, ter uitvoering van dit collegebesluit, de
program maopdracht te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's
1. Positioneren van de samenwerking ten opzichte van andere projecten in zorg, wonen

en welzijn.
Er zijn diverse initiatieven op het gebied van zorg, wonen en welzijn, ook gericht op de
doelgroep ouderen. Het zorgnetwerk gaat op basis van een zorgvuldige analyse aan de
slag met enkele grote knelpunten. Daarbij wordt actief de verbinding gezocht met
andere partijen en worden projecten niet'overgenomen', maar aangevuld c.q.
versterkt.

2. Draagvlak en commitment in de betrokken organisaties.
Samenwerking staat of valt met draagvlak en commitment. Het ondertekenen van de
programmaopdracht is een formeel moment om dat commitment naar elkaar uit te
spreken. Daarmee zeggen partners ook toe dat zij één medewerker per organisatie
beschikbaar stellen voor het programmateam.

3. Omvang van de'regio Weert e.o.'staat nog niet vast.
De'regio Weert e.o.'is nog niet helemaal duidelijk gedefinieerd. Vanuit het
adherentiegebied van onder meer het ziekenhuis en Land van Horne ligt het voor de
hand om uit te gaan van de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal en
Someren. De gemeentelijke samenwerking in het sociaal domein concentreert zich op
Midden-Limburg West (Weert-Nederweert-Leudal). In de stuurgroep zullen de
samenwerkende partijen nog een besluit nemen over de omvang van de regio.
Afgesproken is dat iedere samenwerkingspartner zijn 'collega's' bijpraat over dit
project. In de uitvoeringsfase zullen deze'collega's'ook betrokken worden bij de
uitvoering van projecten.

4. Kosten van het uitvoeringsprogramma (programmacontract) zijn nog niet in beeld.
Bij het opstellen van het programmacontract zal een begroting worden gevoegd van
de te verwachten kosten. Dit programmacontract zal vooraf ter goedkeuring moeten
worden voorgelegd aan het college.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De beleidsadviseur OCSW die deelneemt in het projectteam, zal vooral een regisserende
rol hebben. De inzet blijft daardoor naar verwachting relatief beperkt en wordt
opgevangen binnen de reguliere formatie. Het bedrag van € 5.656,25 dat nodig is voor de
definitiefase en de inzet van Zorgbelang wordt ten laste gebracht van de Wmo-exploitatie
2018 (innovatiekosten). Met het ondertekenen van de programmaopdracht verbindt de
gemeente Weert zich aan de samenwerkende partijen, met de nadrukkelijke kanttekening
dat uit deze opdracht voortvloeiende vervolgkosten vooraf ter goedkeuring moeten
worden voorgelegd aan het college.

Uitvoering/evaluatie
Op 14 juni a.s. zal wethouder P. Sterk de programmaopdracht ondertekenen. Op
31 december 2018 zal het programmateam het programmacontract opleveren.
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Comm unicatie/ participatie

Partners formuleren samen een communicatiestrategie en stellen een
commt¡nicatiejaarplan op. De ondertekening is op verzoek van de stuurgroep'low profile'
Men wil pas communiceren als er concrete acties kunnen worden vermeld. De kennis die
wordt opgedaan bij de verschillende projecten in de uitvoering wordt via de kanalen van
Robuust gedeeld.

Overleg gevoerd met

Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), D. Louwers (business controller Sociaal
Domein), P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Arts (beleidsadviseur Ruimtelijk beleid)

Extern : programmateam Zorgnetwerk

Bijlagen:

1. Programmaopdracht Zorgnetwerk Weert e.o.;
2. Actie en besluitenlijst Stuurgroep Zorgnetwerk Weert e.o. d.d. 16 april 2018;
3. Financiering Zorgbelang.
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