
Actie en besluitlijst
Overleg:
Datum:
Deelnemers

Stuu rgroep Zorgnetwerk Weert
16 april 2018
Edwin Delsing (Land van Horne; vz.), René Bekhuis (CZ), Hans Jansen
(gemeente Weert), Jo Maes (Zorgbelang Limburg), Franka van de Laar i.p.v
Inge de Wit (SJG), Paul Sterk (wethouder), Max Visser (Meditta), Sander
Bosch i.p.v. Frans van de Vranden (VvGI), Yvette Couwenhoven (Robuust)

Definitieve agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededingen:

. Deelname Inge de Wit stuurgroep

. Gespreken Wonen Limburg en Punt Welzijn (Unitus)

. Afspraken CZ en VGZ

. Bijeenkomst SJG/CZlRobuust over financiële data. Eerste bijeenkomst programmateam
3. Actie en besluitenlijst 5 februari 2018
4. Financiering deelname Zorgbelang Limburg en Burgerkracht (voorheen Huis voor de Zorg)
5. Vaststelling van de programma-opdracht inclusief missie en visie
6. Voorstel van Jo Maes over deelname aan de stuurgroep van een geselecteerde burger uit

Weert en omgeving, die naast Jo Maes zitting neemt in de stuurgroep om de continuïteit
van uit burgerperspectief vanuit beide organisaties Zorgbelang Limburg en Huis voor de
Zorg/Burgerkracht Limburg te garanderen.

7. Rondvraag
B. Afsluiting

Besluit Actie Wie Deadline
Ad 3. Actie en besluitenlijst

5.2.18 goedgekeurd

Ad 4. 1. Zorgbelang Limburg
wordt verantwoordel ijk
voor het voorbereiden
en coördineren van
bu rgerparticipatie.

2. Uitgangspunt is dat
daarvoor verbinding
wordt gemaakt met de
bestaande
vrijwi I li ge rsorga n isatie,
zoals Lokaal Zorg
Overleg, WMO-raad en
participatieraad i.o.

3. Zorgbelang ontvangt
voor haar
werkzaamheden in

2OL7 en 2018 resp.
€ 8000 en € 12.500.

Zorgbelang neemt
daarvoor contact op

met Marjo Jansen van
de gemeente Weert

Karenanna
Knopper

Meditta/Max
Visser
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4. Alle deelnemende
partijen aan het
Zorgnetwerk betalen
een gelijk deel van de

kosten.
5. In de stuurgroep van

december 2018 vindt
een evaluatie plaats

van de werkzaamheden
van Zorgbelang en

wordt door Zorgbelang
een Plan van aanpak
voor 2019
gepresenteerd. Op

basis daarvan beslissen

de deelnemende
partijen of de

samenwerking met
Zorgbelang in 2019

wordt gecontinueerd.

Evaluatie voorbereiden

Plan van aanpak
opstellen

Besluit nemen

Karenanna /
Yvette

Karenanna

Stuurgroep
(Yvelte
agenderen)

oktober

november

13 december

Ad5 1. missie-visie vastgesteld
2. Naam en pay off voor

Zorgnetwerk

3. Programma-opdracht
vastgesteld

1. missie aanpassen
2. Communicatieteam

doet voorstel aan

stuurgroep. Per mail
reageren en zo

mogelijk vaststcllcn.
3. Aanpassen missie

en toevoegen
nieuwe oaftijen

1. Yvette
2. Yvon van

den Berg
(start bij
Robuust
1. s.18)

3. Yvette

z.s.m.
Streefdatum
14 juni

z.s.m.

Ad6 Er sluit geen burger aan in

de stuurgroep
Ad7 Ondertekening van de

programma-opdracht op
14 juni door partijen
zonder media (low profile)
Pas communiceren als er
concrete acties kunnen
worden vermeld.

Communicatieteam
overlegt over interne
communicatie van
partijen

Yvon van den
Berg

31 mei
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