Initiatiefvoorstel met betrekking tot het aanstellen van een Zeeuwse zorgautoriteit

INITIATIEFVOORSTEL VAN DE LEDEN HAGEMAN, ROELAND EN WERKMAN
De ondergetekenden stellen het volgende voor:
Samenvatting
Het initiatiefvoorstel heeft tot doel te komen tot het aanstellen van een Zeeuwse zorgautoriteit, die
een toekomstbestendige zorginfrastructuur voor Zeeland onderzoekt en bevordert en de
noodzakelijke samenwerkingsafspraken die daaruit voortvloeien tussen partijen initieert,
coördineert, formaliseert, implementeert c.q. begeleidt.
Probleemstelling
In een dunbevolkte regio is samenwerking en ketenvorming tussen zorgaanbieders essentieel om
de zorginfrastructuur in stand te houden. Indien dit niet of onvoldoende tot stand komt dreigt het
gevaar van uitholling. Deze uitholling treft primair niet alleen de patiënten- c.q. cliëntenzorg, maar
eveneens de Zeeuwse werkgelegenheid. Noch de rijksoverheid, noch de provincie, noch de
zorgverzekeraar heeft de mogelijkheid om samenwerking tussen zorginstellingen af te dwingen.
Door deze diffuse verantwoordelijkheidstoedeling binnen de cure en tussen de cure en de care
ontbreekt het aan eenduidige sturingsmogelijkheden om het gezamenlijke Zeeuwse
(patiënten)belang te behartigen. Vanuit de Zeeuwse zorgsector is de behoefte aan een
zorgautoriteit naar voren gekomen. Deze behoefte is nader onderstreept tijdens het
Zelandusdebat op 25 maart 2013 in Kloetinge en tijdens de conferentie over ziekenhuiszorg op 5
april 2013 in Middelburg.
Wat willen we bereiken?
Het einddoel is een toekomstbestendige zorginfrastructuur voor Zeeland. Zorg in de nabijheid van
de Zeeuwen vanuit de gedachte ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’. Zorg die van hoge
kwaliteit is. Zorg die betaalbaar is. De zorgautoriteit dient als liaisonofficier de onderlinge
samenhang en samenwerking - waar noodzakelijk - tussen zorginstellingen binnen Zeeland en
zorginstellingen daarbuiten te verankeren, uiteraard zonder bestaande samenwerkingsrelaties te
doorkruisen.
Waaraan kunnen wij zien of dat bereikt is?
Binnen een jaar na zijn / haar aanstelling legt de zorgautoriteit in een tussenrapportage een
verantwoording af aan Provinciale Staten van Zeeland en de bij de zorg betrokken partijen over de
ondernomen activiteiten, de tot stand gekomen samenwerkingsafspraken en / of vormen en van
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de samenwerkingsvormen die volgens hem / haar met het oog op een toekomstbestendige
Zeeuwse zorginfrastructuur noodzakelijk zijn, doch die niet tot stand zijn kunnen komen. Een
tweede verantwoordingsmoment volgt in het tweede jaar waarbij wordt aangetoond hoe en welke
samenwerkingsafspraken zijn / worden geïmplementeerd en tussen welke partijen c.q. disciplines
dat niet tot resultaten leidt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hoewel geen kerntaak van de provincie, neemt de Provincie Zeeland het voortouw voor een
bestuurlijk overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport teneinde deze over dit
proces te informeren, alsook met de Zeeuwse zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de
patiëntenorganisaties, gemeenten enzovoort al dan niet verenigd in de provinciale klankbordgroep
ziekenhuiszorg Zeeland, voor het instellen van een Zeeuwse zorgautoriteit, die een
toekomstbestendige zorginfrastructuur voor Zeeland onderzoekt c.q. bevordert.
Wat mag het kosten?
De Zeeuwse zorgautoriteit zal in beginsel voor een periode van twee jaar worden aangesteld. Er
is naar verwachting jaarlijks een bedrag van € 100.000,-- nodig. Teneinde de benodigde vaart in
dit proces te brengen zullen de kosten verband houdend met de aanstelling van de zorgautoriteit
door de provincie Zeeland worden gefinancierd.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

………………….

………………….

………………….

Eric Hageman

Goos Roeland

Jack Werkman
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ONTWERPBESLUIT
De Staten van de provincie Zeeland,
gelezen het initiatiefvoorstel van de leden Hageman, Roeland en Werkman van 31 mei 2013, nr.
SGR-(in te vullen door de Statengriffier),
besluiten
I.

II.

III.
IV.

Het initiatief te nemen voor het aanstellen van een zorgautoriteit voor Zeeland, die een
toekomstbestendige zorginfrastructuur voor Zeeland onderzoekt en bevordert en de
noodzakelijke samenwerkingsafspraken die daaruit voortvloeien tussen partijen initieert,
coördineert, formaliseert, implementeert c.q. begeleidt;
De verwachting uit te spreken dat binnen twee jaar na aanstelling concrete resultaten in de
vorm van samenwerkingsafspraken c.q. -verbanden tussen voor Zeeland relevante
zorgpartijen zichtbaar zijn, waarbinnen de partners met de implementatie in de praktijk
begonnen zijn;
Gedurende een periode van twee jaar de hiermee gemoeide kosten van maximaal
€ 200.000,-- ten laste te brengen van de post Onderzoeken Provinciale Staten;
Gedeputeerde Staten van Zeeland te belasten met de uitvoering van dit besluit.
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