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Zuidlaren, 26 januari 2017      Kenmerk: JvL170126-014-B 
 
Betreft: inspraak Zorgbelang Drenthe bij commissie FCBE, 18-1 jl. en PS vergadering,  1-2 a.s. 
 
Geachte leden van Provinciale Staten,  
 
Voorafgaand aan de behandeling van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) tijdens de 
commissie FCBE op 18 januari 2017, heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.  
In mijn bijdrage stond de vraag centraal of en zo ja op welke wijze, het zorgvragersbeleid vanaf 2013 
voldoende is geborgd. De NRK constateert dat door het verdwijnen van het meldpunt zorg een aantal 
(vaak kwetsbare) inwoners van Drenthe een “loket” mist waar zij terecht kunnen met informatie, 
advies en ondersteuning bij eventuele klachten. Ik heb hier expliciet gesproken over vragen die 
betrekking hebben op de zorgverzekeringswet (curatieve zorg) en de wet langdurige zorg (care). 
Zoals bekend vallen deze niet onder de taakstelling van gemeenten in het sociale domein.  
 
Deze kwestie speelt niet alleen in Drenthe maar ook in andere provincies. Bij de 
begrotingsbehandeling van VWS hebben mevrouw  Bruins Slot (CDA) en mevrouw Bouwmeester 
(PvdA) op 10 november 2016 een motie ingediend om de onafhankelijke cliëntondersteuning voor de 
curatieve zorg te regelen.  
 
Ook de Nationale ombudsman heeft in haar persbericht van 7 juni 2016 aangekondigd een 
onderzoek in te stellen naar de wijze waarop klachten en problemen van burgers worden behandeld. 
Aanleiding is het feit dat de Nationale ombudsman met regelmaat klachten en signalen van burgers 
ontvangt, voor wie het onvoldoende duidelijk is, hoe het zit met bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in het sociale domein, zeker na de decentralisaties. Volgens de ombudsman 
weten burgers niet altijd bij welke instanties zij moeten aankloppen met een hulpvraag of probleem. 
 
Vanuit de signalerende rol die Zorgbelang Drenthe vervult, vind ik het belangrijk om eventuele 
lacunes in de dienstverlening naar burgers onder uw aandacht te brengen en zoals ik heb 
aangegeven in mijn inspraak is Zorgbelang Drenthe graag bereid zich in te zetten, juist voor hen die 
wat extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Ik vertrouw erop u met deze aanvullende informatie van dienst te zijn geweest en ben altijd bereid 
eventuele vragen te beantwoorden. Om die reden zal ik tijdens de behandeling van het rapport “Op 
eigen benen?” in het Drents parlement op 1 februari 2017 aanwezig zijn op de publieke tribune. 
 
Met hartelijke groet, 
Jan van Loenen 
bestuurder-directeur 
 
bijlagen:  - inspraak Zorgbelang Drenthe 18 januari 2017 in de cie. FCBE 
  - Tweede Kamermotie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester van 10 november 2016 
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Inspraak commissie FCBE 18 januari 2017 
 
 
Voorzitter, geacht college, geachte commissie, beste inwoners van Drenthe, 
 
5 jaar geleden stond ik hier ook, aan de vooravond van een besluit over de toekomst van het 
sociaal domein. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om opnieuw in te spreken. 
De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van die besluitvorming en heeft eind november 2016 het rapport “Op eigen 
benen?” gepresenteerd. In mijn bijdrage ga ik kort in op een paar zaken. 
 
In grote lijnen is de weergave die op Zorgbelang Drenthe betrekking heeft correct. Een 
beoordeling van de reactie van GS is aan u als commissie. 
De belangrijkste vraag die het rapport volgens mij oproept is de vraag waar het 
zorgvragersbeleid op dit moment is belegd. De kern van dit zorgvragersbeleid bestaat uit 
collectieve en onafhankelijke (d.w.z. los van zorgverzekeraars en zorgaanbieders) 
belangenbehartiging voor mensen met een zorgvraag en individuele cliëntondersteuning in 
de vorm informatie, advies en klachtondersteuning.  
 
In 1994 is deze taak uit de welzijnswet door VWS overgedragen aan de provincies die daar 
ook de middelen voor hebben gekregen. De provincie heeft de uitvoering ervan vervolgens 
bij Zorgbelang Drenthe belegd. 
Met de decentralisatie is een deel van de uitvoering van zorgtaken bij de gemeenten 
neergelegd, maar voor een groot deel van de verantwoordelijkheid en taken voortkomend 
uit het zorgvragersbeleid geldt dit niet. De NRK constateert terecht dat gemeenten deze 
taak niet hebben overgenomen. 
Mijn vraag aan is:  

 Op basis waarvan is ervan uitgegaan dat dit wel zou gebeuren?  

 Waarom zijn deze taken en de vraag om de financiering ervan bijvoorbeeld niet 
teruggelegd bij VWS? 

 
Ik kom terug op de vraag waar het zorgvragersbeleid is belegd. Concreet betekent dit 
volgens mij:  
Wie staat op dit moment de Drentse burger bij die niet weet waar hij met zijn zorgvraag 
terecht kan? Die advies nodig heeft? Die ergens vastloopt? 
 
Nog dagelijks komen bij Zorgbelang Drenthe telefoontjes binnen van burgers die niet weten 
waar ze terecht kunnen. Onze inschatting is dat het op jaarbasis gaat om 250 tot 300 
inwoners van Drenthe die niet geholpen worden. Wij hebben niet de mogelijkheid en 
middelen om hen te helpen en ze kunnen dus  nergens terecht! 
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Hoe nu verder? Accepteren we dat er voor deze groep geen loket meer is? Ik kan me niet 
voorstellen dat deze vraag met een ja beantwoord wordt. Mijn voorstel is dan ook om nader 
onderzoek te doen naar  de gevolgen van het verdwijnen van dit deel van het 
zorgvragersbeleid. En om op basis daarvan met nieuwe maatregelen te komen. 
 
Het lijkt me wenselijk om in een vervolgonderzoek ook gemeenten te betrekken. Wat is hun 
zienswijze? Waarom hebben zij de taken uit het sociale domein niet (integraal) 
overgenomen van de provincie? Daarnaast is het van belang dat inwoners gehoord worden. 
Wat zijn voor hen de gevolgen? Daar draait het immers toch allemaal om! 
 
Ik sluit af. Zoals u ziet, ik sta op eigen benen hier achter het spreekgestoelte. Dat geldt ook 
voor de prachtige organisatie Zorgbelang Drenthe, wij kunnen inmiddels ook aardig op eigen 
benen staan. Maar u en ik weten ook dat dit niet geldt voor iedereen in Drenthe. Laten we 
ons samen inzetten voor hen die daarin wat extra ondersteuning nodig hebben en hen 
daarin iets bieden. 
 
De rode draad van het collegeakkoord is namelijk iedereen doet mee en iedereen doet 
ertoe. Daar ben ik het van harte mee eens! Zorgbelang Drenthe werkt graag mee aan het 
realiseren van deze doelstelling, 
 
Dank voor uw aandacht en ik geef graag antwoord op uw (eventuele) vragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Loenen 

bestuurder-directeur 
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Nr. 45  MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BOUWMEESTER 
Voorgesteld 10 november 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat bijna een op de drie Nederlanders moeite heeft om de 
zorg voor de eigen gezondheid te begrijpen en te organiseren; 

overwegende dat veel patiënten ondersteuning kunnen gebruiken bij de 
voorbereiding op een consult met een arts, het begrijpen van de infor-
matie die de arts geeft tijdens een consult, en het organiseren van de zorg 
in het vervolg op een consult; 

overwegende dat er in de Wet maatschappelijke ondersteuning sprake is 
van onafhankelijke cliëntenondersteuning; 

verzoekt de regering, in lijn met de onafhankelijke cliëntenondersteuning 
zoals die in de Wmo georganiseerd is, met patiëntenorganisaties in 
overleg te gaan over hoe dit ook in de curatieve zorg kan worden 
ingevoerd, en de Kamer hierover voor 1 maart 2017 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Bruins Slot 
Bouwmeester
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