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Motivatie voor agendering: In 2009 presenteerde de SP het rapport. “Loopt de zorg  vast of 

worden we blij verrast”  
Op 6 juni 2012 was dit onderwerp nog zo actueel dat de motie 
M2012-06 unaniem werd aanvaard. 
In december ontvingen wij de uitwerking van de motie. 
Voor de SP is uitwerking wat mager.  
In de motie wordt gevraagd PS te informeren 
De informatie beperkt zich tot wat er gedaan kan worden, maar 
niet hoe en wanneer, wat er reeds gebeurt is en wie gaat dat 
doen? 
B.V.: Hoe staat het met de zorgacademie? Hoe houdt GS de 
vinger aan de pols? Is hier een rol voor zorgbelang? 
De  SP wil graag over de uitwerking van de motie met de andere 
fracties van gedachte wisselen en hun standpunt vernemen. 
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Ondenuerp: Uitwerking van de motie Zorg

Geachte voorzitter/leden,

Op 6 juni 2012is in uw vergadering motie M2012-06 aanvaard waarin het college

opgeroepen wordt zich in te zetten voor een goede beschikbaarheid en bereikbaar-

heid van kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van Drenthe. lnmiddels is er op

3 juli2012 een bijeenkomst geweest waarin dit onderwerp besproken is. Hierover

willen wij u informeren.

Uitwerking motie Zorg: bereikbaarheid en beschikbaarheid basiszorg in Drenthe
Ter kennisneming is de motie verstuurd naar de door u aangegeven organisaties.

ln de motie hebt u ons opgeroepen om ons in te zetten voor een goede beschikbaar-

heid en bereikbaarheid van kwalitatief goede basiszorg in Drenthe. Daarom hebben

wij op 3 juli 2O12 een bijeenkomst georganiseerd met de ziekenhuizen, de huisartsen-

vereniging en de tandartsvereniging. De centrale vraag in dit overleg was dan ook:

"Staat de Drentse basiszorg onder druk?"

Partijen geven aan dat de provincie geen wettelijke taak of rol heeft op het terrein van

Zorg. Zij willen ons hierover wel informeren. Alle genodigden in het overleg hebben

vanuit hun invalshoek hun visie op de zorg in Drenthe gegeven. Algemeen aan-

dachtspunt in het overleg was dat beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg voor

de Drentse inwoners belangrijk is en dat de communicatie hierover verbeterd kan

worden: kortom uitleggen aan de Drentse inwoners waarom bepaalde keuzes ge-

maakt moeten worden.
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Conclusies van de bijeenkomst
Volgens alle aanwezigen staat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Drentse
basiszorg niet onder druk. Wel werd aangegeven dat het moeilijker wordt om vol-
doende (nieuwe) huisartsen en tandartsen in de regio Zuidoost-Drenthe (Emmen) te
vinden.

Met de huidige financiële middelen en een toenemende zorgvraag door de vergrijzing,
is de verwachting dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden.

De partijen geven aan in goed overleg te zijn en zelf de problematiek op te pakken.

Wel is de afspraak gemaakt dat de provincie de ontwikkelingen blijft volgen en door
partijen geïnformeerd wordt

Rolvan de provincie
Wij hebben geen wettelijke rol of taak op het terrein zotg, maat het onderwerp Zorg
wordt vanuit verschillende invalshoeken meegenomen in diverse voor Drenthe rele-
vante thema's. Deze thema's of onderwerpen zt1n:

1. Vanuit Vitaal platteland en de demografische ontwikkelingen inzetten op be-
wustwording in relatie tot leefbaarheid (notitie lnspelen op de gevolgen van
bevolkingsdaling- Van groei naar bloei);

2. De uitwerking van de Zorgacademie in de regiegroep kennis en arbeids-
markt.; een verkenning naar de personele tekorten (zowel kwantitatief als
kwalitatief) in de zorg. De zorg- en dienstverlening is voor Drenthe een van de
grootste werkgelegenheidssectoren ;

3. ln het herijkte KEI is als speerpunt Healthy Ageing/zorgeconomie opgenomen
Hier ligt een relatie met sensorsysteemtechnologie en het HANNN (Healthy
Ageing Network Northern Netherlands);

4. ln de regiegroep Kennis en arbeidsmarkt is aandacht voor social return of
maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwetsbare burgers en de moge-
lijkheden van combinatie werk en zorg (sociale innovatie);

5. De gebiedsagenda is een instrument om uiteenlopende grootschalige opga-
ven op verschillende beleidsterreinen in samenhang uit te voeren (Sociaal-

economische vitalisering in ZuidoostDrenthe);
6. Het opstellen van een voorzieningenplan door STAMM CMO Drenthe waar

ook zorg deel van uitmaakt;
7. Aandacht voor het cliëntperspectief in de zorg via Zorgbelang Drenthe (tot

2015).

Op vorenstaande punten hebben wij al een meer actieve rol, met name daar waar de
vraag raakt aan onze provinciale doelstellingen op het terrein van arbeidsmarkt,
(zorg)economie en vitaal platteland / demografische ontwikkelingen. Vanuit dit kader
willen wij het thema Zorgin de samenleving op bovenregionale schaal verder uitwer-
ken in een vraaggerichte zorgagenda. Wijvinden het maatschappelijke belang van
bereikbare Drentse zorg groot. Wij zien de rol van de provincie vooral in het verbinden
(partijen bijeen brengen) en signaleren vanuit een vraaggerichte benadering.

Wijzijn in overleg met de noordelijke provincies en gemeenten om informatie en erva-
ringen uit te wisselen en dat wij zullen gaan verkennen of wij een gezamenlijke nadere
invulling kunnen geven aan de zorgagenda.



Wij hopen u op deze manier voldoende geÏnformeerd te hebben. Uiteraard zullen wij u
opnieuw inforrneren over de resultaten van de (basìs)zorg in Drenthe zodra daartoe
aanleiding is.
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