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RAADS NFÖRMAT E inzake evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010

Samenvatting
Het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 van de centrumgemeente Dordrecht
Is In oktober 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.
In de afgelopen maanden is het beleidsplan geëvalueerd samen met de
regiogemeenten en de partners uit de zorg-, jeugd- en veiligheidsketen.
De informatie uit de evaluatie dient als Input bij de herijking van het beleidsplan die
in 2011 plaats vindt. Over het geheel van de afgelopen beleidsperiode kan worden
geconcludeerd dat het gelukt is om een systeem van ketensturing te vormen waarin
niet vrijblijvend wordt samengewerkt tussen de verschillende ketenpartners.
Voor de nieuwe beleidsperiode levert de evaluatie de volgende zes aandachtspunten
op:
1, intensieve betrokkenheid van de ketenpartners en regiogemeenten bij de
herijking van het beleidsplan voor de periode 2011-2014, Diverse ketenpartners
willen vanuit hun deskundigheid een voortrekkersrol nemen bij de uitwerking
van de thema's;
2. het verder vormgeven van de aansluiting van de keten maatschappelijke zorg
met de veiligheidsketen en jeugdketen;
3. verbetering van afstemming tussen centrumgemeente en regiogemeenten;
4, het verder doorontwikkelen van de Centrale Toegang;
5. doorontwikkeling staand beleid;
6, beleid zodanig I nrichten dat meer sturing op outcome mogelijk I s, Waar sturen
op maatschappelijk effect (outcome) niet direct mogelijk is, wordt tenminste
gestuurd op resultaat (output).
1. Wat is de aanleiding?
De evaluatie van het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" is afgerond, In de afgelopen
maanden is het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" geëvalueerd samen met de
regiogemeenten en de partners uit de zorg-, jeugd- en veiligheidsketen. De partners
hebben een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling gemaakt omtrent de ambities
en doelstellingen van het beleidsplan. Op 7 september en 25 oktober 2010 is
gezamenlijk gekeken naar de uitkomsten van de beoordelingen op zowel beleid- als
directeurenniveau. Vervolgens zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd voor
de herijking van het beleidsplan voor de periode 2011-2014,
2. Wat willen we bereiken?
Een actueel beleidsplan maatschappelijke zorg voor de regio Zuid-Holland Zuid dat
wordt gedragen door alle ketenpartners en regiogemeenten. De informatie uit de
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evaluatie dient als input bij de herijking van het bestaande beleidsplan. Onderstaand
wordt de achtergrond van het bestaande beleidsplan geschetst,
2.1 Geschiedenis
In het jaar 2007 stond de Wet maatschappelijke ondersteuning, hierna te noemen
Wmo, in haar kinderschoenen. Onder het motto "iedereen doet mee" werd vanaf dat
moment (weer) een sterk beroep gedaan op de civil society. Met nadruk op eigen
verantwoordelijkheid, het vergroten van saamhorigheid en het bevorderen van
onderlinge betrokkenheid kregen gemeenten een veelomvattende en complexe
opgave. Naast stroomlijnen en ontwikkelen van beleid op het gebied van
mantelzorg, individuele voorzieningen en het bevorderen van participatie Is de
centrumgemeente Dordrecht in 2007 gestart met de ontwikkeling van het
beleidsplan "Zorg voor Elkaar", De gemeente Dordrecht is de centrumgemeente
voor de maatschappelijke zorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid (bestaande uit 14
gemeenten), In het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" werd voor het eerst de
(toeleiding naar) zorg voor mensen met complexe multi-problematiek gezien als één
beleidsvraagstuk. De maatschappelijke opvang/vrouwenopvang, de Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), en de verslavingszorg1 zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, Zij zijn niet langer in losstaande beleidsnotities te vangen, maar
vormen gezamenlijk de "keten van maatschappelijke zorg". Deze zorgketen
functioneert binnen de brede kaders van de Wmo. Ook voor de maatschappelijke
zorg heeft de civil society een belangrijke rol. Twee jaar na de vaststelling van het
beleidsplan "Zorg voor Elkaar" kan gezegd worden dat dit motto van de Wmo in de
zorg actueler is dan ooit tevoren. Ook voor de toekomst staat de samenwerking met
partners in de keten centraal. Ieder vanuit zijn eigen kracht en professionaliteit.
2.2 Doelgroep
De doelgroep betreft mensen die een hoog risico hebben op uitval en die in feite al
buiten de samenleving zijn komen te staan. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan: depressieve of demente ouderen die al dan niet zijn vereenzaamd,
depressieve en eenzame (zwerfjongeren, woningvervuilers, gezinnen met
meervoudige problemen (multiproblem gezinnen), mensen die langdurig afhankelijk
zijn van geestelijke gezondheidszorg, mensen die langdurig verslaafd zijn aan
drugs- en/of alcohol, en dak- en thuislozen. Het gaat dus om sociaal kwetsbare
mensen die:
• niet of onvoldoende in staat zijn in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien
(dak boven het hoofd, voedsel, Inkomen, sociale contacten, zelfverzorging);
• meerdere problemen tegelijk hebben zoals sociaal isolement, verwaarlozing van
eigen lichamelijk functioneren en van hun omgeving (inclusief eventuele
kinderen), problemen met (huiselijk) geweld, vervuiling van woonruimte,
overlastgevend gedrag, gebrek aan stabiele woonruimte, schulden, psychische
problemen;
• niet de hulp en zorg ontvangen die nodig Is. Omdat vaak bij verschillende
(zorg)lnstellingen maar een deel van het probleem bekend Is of dat de cliënt niet
weet waar hij/zij terecht kan met de hulpvraag;
• geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft.
Doordat familie, buren of anderen aan de bel trekken is er dikwijls sprake van
ongevraagde "bemoelzorg" of hulpverlening;

1

Respectievelijk prestatieveld 7, 8 en 9 van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
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• uit detentie komen en ondersteuning nodig hebben bij hun terugkeer in de
maatschappij;
• betrokken zijn bij geweld In afhankelijkheidsrelaties.
In 2009 omvat het aantal geregistreerde dak- en thuislozen 672 waarvan 432
feitelijk dakloos (mensen die buiten, op straat, verblijven) en 240 residentieel
dakloos (mensen die verblijven in sociale pensions of maatschappelijke opvang).
Daarnaast hebben (zorginstellingen aangegeven 127 overlastgevers te zien,
waarvan 68 % (circa 85-90 personen) dak- of thuisloos is, In het eerste kwartaal
van 2011 wordt het aantal geregistreerde dak- en thuislozen over het jaar 2010
gepubliceerd.
2,3 Speerpunten beleidsplan 2008-2010
In het beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 is een visie geformuleerd die
uitgaat van drie speerpunten:
• Een 100% sluitende keten van voorzieningen. De ambitie is een keten van
voorzieningen te realiseren waardoor mensen uit de doelgroep van de
maatschappelijke zorg met alle soorten problematiek geholpen kunnen worden,
• Een persoonsgerichte aanpak waarbij cliënten worden geholpen met een
Individueel en integraal hulptraject op diverse leefgebieden als zorg, Inkomen,
wonen en activering,
• Een centrale gemeentelijke regie. Dit behelst enerzijds het bevorderen van de
ketensamenwerklng, door het stimuleren van intensieve afstemming,
samenwerking en kwaliteitsbevordering. En anderzijds het ontwikkelen van het
regiemodel, zie bijlage 1, waarin niet vrijblijvend wordt samengewerkt tussen een
groot aantal partners om het welzijn van een Individuele cliënt te bevorderen.
Met de ontwikkeling van het regiemodel is de afgelopen beleidsperiode een
belangrijke stap gezet om bovenstaande speerpunten te realiseren. De oprichting
van de Centrale Toegang is daar een voorbeeld van, In de Centrale Toegang worden
onder aansturing van de GGD bindende afspraken gemaakt tussen de instellingen
uit de zorg», veiligheids-, en jeugdketen over trajectplannen om Individuele cliënten
te helpen. Instellingen kijken hierbij over de organisatiegrenzen heen en leveren de
zorg vanuit cliëntperspectief.
Het eerstgenoemde speerpunt, een 100% sluitende keten van voorzieningen, is een
speerpunt dat wellicht nooit volledig gehaald wordt. De doelgroep Iaat zich beperkt
sturen en nieuwe problemen (zorgvragen) blijven zich voordoen. Onder dit besef is
en blijft het echter een belangrijk streven om een zo volledig mogelijk op elkaar
afgestemd voorzieningenaanbod te realiseren. De instellingen hebben hierin de
grootste verantwoordelijkheid; zij zijn leveranciers van voorzieningen. Voor de
financiering van onder andere het voorzieningenniveau en zorg zijn zowel de
zorgverzekeraars, AWBZ (via het Zorgkantoor), de regiogemeenten als de
centrumgemeente verantwoordelijk.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De evaluatie van het beleidsplan 2008-2010 heeft geleid tot 6 aanbevelingen voor
de herijking van het beleidsplan voor de komende jaren. Onderstaand wordt per
aanbeveling een korte toelichting gegeven, met daarbij een stand van zaken
omtrent de thema's.
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3,1 Betrekken partners bij herijking beleidsplan
Het herijkte beleidsplan 2011-2014 moet tot stand komen In nauwe interactie met
de betrokken ketenpartners en de regiogemeenten. Op thematische wijze worden
Inspiratiebijeenkomsten en denktanks georganiseerd om vanuit de doelgroep
problemen (knelpunten) te structuren. Hierbij zal aandacht zijn voor de
samenstelling van de doelgroep. De ketenpartners hebben aangeven hier een
expliciete voortrekkersrol in te willen nemen. Bij hen ligt de deskundigheid over de
doelgroep maatschappelijke zorg. Thema's die voor het nieuwe beleidsplan naar
voren zijn gekomen betreffen onder andere:
• verdere aanscherping ketensamenwerking;
• activering, dagbesteding en werk;
• huisvesting, variërend van een beschermde woonomgeving tot en met zelfstandig
wonen;
• vroegsignalerïng: waaronder het voorkomen van huisuitzettingen, tijdige aanpak
schuldenproblematiek, etc.
3.2 Verbeteren aansluiting keten maatschappelijke zorg, veilig en jeugd
De maatschappelijke zorgketen kan alleen optimaal functioneren wanneer zij
aansluit op andere ketens die met dezelfde doelgroepen of personen te maken
hebben en waarin deels dezelfde partners opereren. Gelet op de doelgroepen is
intensieve samenwerking met de veiligheidsketen (Velllgheldshuis) en de
jeugdketen (Centra voor Jeugd en Gezin) van groot belang. De zorgketen, de
veiligheidsketen en de jeugdketen zijn nog volop In ontwikkeling. Aansluiting en,
indien mogelijk, gezamenlijke doorontwikkeling van de ketens hebben continu
aandacht nodig.
Ook In het huidige beleidsplan stond de samenwerking met de veiligheidsketen en
de jeugdketen centraal. Voorbeelden hiervan zijn:
• oprichting coördinatiepunt ex-gedetineerden Drechtsteden, Dit coördinatiepunt
(bij de Sociale Dienst Drechtsteden) ontvangt vanuit de gevangenis melding
wanneer een gedetineerde is vastgezet en wanneer hij/zij weer vrijkomt. Binnen
deze periode wordt met een intensieve samenwerking tussen de gevangenis, de
sociale dienst, de Centrale Toegang en het Veiligheidshuis gekeken of er hulp en
zorg noodzakelijk is na vrijlating uit detentie, en wie deze zorg gaat coördineren.
In het eerste kwartaal van 2011 Is een evaluatie gereed op basis waarvan een
voorstel wordt gedaan voor structurele financiering vanaf 2012;
• aansluiting van het Steunpunt Huiselijk Geweld (GGD) bij het screeningsoverleg
huiselijk geweld van het Veiligheidshuis. Hierin worden alle polltiemeldingen op
het gebied van huiselijk geweld wekelijks besproken met justitie en zorgpartners;
• toeleidlngsteam overlastgevers. Dit outreachende team startte in 2008 en had als
doel overlastgevende dakloze mensen actief te benaderen en toe te leiden naar
zorg en dagbesteding. Eind 2009 is besloten te stoppen met deze aanpak. De
initiatieven vanuit de zorgketen, met daarnaast verschillende initiatieven vanuit
de veiligheidsketen, leidden tot onvoldoende succes. De aanpak van
overlastgevers zal alleen tot succes leiden wanneer zorg en veiligheid op diverse
fronten intensief samenwerken. Sinds 2010 werken de zorgpartners samen met
het Openbaar Ministerie, de politie en handhaving in de persoonsgerichte aanpak
overlastgevers binnen de Centrale Toegang, Dit maakt onderdeel uit van de
aanpak van de Taskforce Overlast in de Openbare Ruimte;
• pilot zwerfjongeren binnen de Centrale Toegang. Na de start in 2009 bleek echter
dat de jeugdketen voor jongeren met multiproblematiek nog teveel in
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ontwikkeling is om vanuit de zorgketen hierop aan te sluiten. De pilot
zwerfjongeren opereerde hierdoor ïn een veld waarin niet aan de
basisvoorwaarden van de Centrale Toegang (strakke regie, geen vrijblijvende
afspraken) kon worden voldaan. In het laatste kwartaal van 2009 Is besloten de
pilot zwerfjongeren te stoppen, In de komende jaren moet worden bekeken of de
ontwikkelingen in de jeugdketen alsnog aanleiding geven om aansluiting te
vinden bij maatschappelijke zorgketen en In bijzonder de aanpak van de Centrale
Toegang en huiselijk geweld.
3.3 Afstemming verantwoordelijkheden centrumgemeente en regiogemeenten
De centrumgemeente is verantwoordelijk voor de toeleiding naar zorg, bieden van
opvang en de regie op de zorgketen voor de doelgroep voor de regio Zuid-Holland
Zuid. De regiogemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied van
preventle/vroegslgnalering, maatschappelijk werk en nazorg met betrekking tot de
doelgroep. De afgelopen twee jaren hebben uitgewezen dat welzijnsactiviteiten
zoals vroegsignalering en preventie (lokale taken) een cruciale rol spelen bij de
signalering van problemen en het uitzetten van hulp. Adequate vroegtijdige
signalering en (eventueel) Inzetten van laagdrempelige hulp kunnen betekenen dat
een gedeelte van de doelgroep niet terecht hoeft te komen binnen de "zwaardere"
hulpverlening van de maatschappelijke zorg. Om samenhang te kunnen realiseren
zal de centrumgemeente in de komende periode samen met regiogemeenten
inzetten op afstemming en financiering van deze taken.
Wat betreft de financiering van de taken van de centrumgemeente Is er sprake van
een verdere afname van middelen In de komende jaren. Vanuit het rijk is in 2010
een herverdeelmodel van de middelen voor de centrumgemeenten ingezet, waarbij
Dordrecht nadeelgemeente is. Dit maakt het noodzakelijk om voor de komende
beleidsperiode scherpe keuzes te maken met betrekking tot de Inzet van de
middelen van de centrumgemeente. Afstemming met de regiogemeenten is daarbij
onontbeerlijk.
3A Doorontwikkeling Centrale Toegang
De Centrale Toegang Is een samenwerkingsverband geworden van tal van
Instellingen op het gebied van opvang, begeleiding, behandeling, dienstverlening,
handhaving en toezicht, Allemaal gericht op een integrale persoonsgerichte aanpak
voor mensen met zware meervoudige problematiek, Onder coördinatie van de GGD
is de Centrale Toegang een 'symbolische poort' naar de zorg geworden.
Kenmerkend voor deze nieuwe aanpak is strenge regie op de afspraken en de niet
vrijblijvende samenwerking tussen partners. Er is door de Instellingen mandaat
afgegeven aan de veldregisseur om, in geval van stagnatie van de voortgang of
hindernissen in de samenwerking, de medewerkers en directies van de Instellingen
direct aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Op 10 juni 2010 zijn het convenant maatschappelijke zorg en het reglement
gegevensuitwisseling ondertekend, waardoor de met-vrijblijvende
ketensamenwerking in de Centrale Toegang formeel is bekrachtigd. Met de
ondertekening van het convenant maatschappelijke zorg spraken alle partners op
het gebied van zorg, veiligheid en jeugd uit dat zij de drie speerpunten zoals
genoemd in paragraaf 2,3 (100% sluitende keten, persoonsgerichte aanpak en
centrale regie) onderschrijven. En dat een ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en expertise hieraan zal bijdragen. Ook zijn de afspraken
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vastgelegd over het uitwisselen van informatie over cliënten binnen de
mogelijkheden van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Daarnaast zijn de volgende resultaten binnen de Centrale Toegang behaald:
• Het primaire werkproces is ingericht.
• Er zijn 2 veldregisseurs die de integrale persoonsgerichte aanpak coördineren,
• Er zijn multidisciplinaire teams (traject toewijzingscommissies) samengesteld die
per cliënt kijken welke zorg noodzakelijk is en hoe deze ingezet moet worden,
• Er zijn trajectregisseurs van verschillende instellingen actief die integrale
trajectplannen opstellen met de cliënt en zorgdragen voor de uitvoering.
• Er is een opleiding trajectregie gestart, waarin partners vanuit de traject
toewijzïngscommissie een gezamenlijke visie op zorg ontwikkelen en verankeren
binnen de werkwijze van de Centrale Toegang en eigen organisatie.
Twee doelgroepen vallen momenteel binnen de werkwijze van de Centrale Toegang,
wetende: ex-gedetineerden en overlastgevers. Medio 2010 is de Taskforce Overlast
in de Openbare Ruimte opgericht. Kenmerkend hiervoor is een gebiedsgerichte
aanpak waarin zorg en handhaving (veiligheid) samenkomen. De ontwikkeling van
samenwerking tussen partners en een afgestemd voorzieningenaanbod op de
zorgvraag van de overlastgevers heeft prioriteit.
Voor de Centrale Toegang wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling waarin een
persoonsgerichte aanpak centraal staat. Zaken die verder moeten worden
uitgewerkt zijn deskundigheidsbevordering, verankering van de werkwijze in de
organisaties, een passend ICT-systeem voor ketenregistratie, het verhelpen van
belemmeringen in de praktijk en eventuele uitrol over nieuwe probleemgebieden.
Dit laatste aspect is alleen mogelijk indien financieringsbronnen toereikend zijn.
Hiervoor geldt dat met partners gekeken moet worden welke Inhoudelijke en
financiële keuzes noodzakelijk zijn.
3,5 Doorontwikkêling staand beleid
Bij de herijking van het beleidsplan zullen succesvolle resultaten uit de vorige
periode worden doorgezet en verder uitgewerkt, We noemen hier twee relevante
ontwikkelingen.
In 2009 is de Amnesty Internationalweg gekozen als locatie voor een nieuw te
bouwen Hostel, dat huisvesting zal bieden aan 24 dakloze drugsverslaafden, In
2010 is gestart met de wijziging van het bestemmingsplan. De wijziging was nodig,
omdat het plan nu geen geluidsgevoelige functies toestaat; een hostel valt wel in
die categorie. Gedurende de bestemmingsplanprocedure zijn geen zienswijzen
Ingediend, Het bestemmingsplan zal in februari 2011 worden vastgesteld. Daarna
wordt de omgevingsvergunning getoetst. Als ook het afgeven van de
omgevïngsvergunning zonder problemen verloopt, kan mogelijk In september 2011
de eerste paal geslagen worden voor het hostel. De doorontwikkeling van het hostel
bestaat uit drie verschillende fasen: (1) bouwen, (2) opstellen van een
omgevingsbeheerplan en (3) invulling van het zorgaanbod. Het Hostel is een
belangrijk element in een effectieve aanpak tegen overlast,
In 2010 heeft een onderzoek plaatsgevonden met de zorgaanbieders van
vrouwenopvang om de knelpunten binnen de hulpverlening te analyseren en om
vervolgens te komen tot oplossingen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het
hulpaanbod onvoldoende aansluit op de zorgvraag van de cliënten. Op basis hiervan
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worden, in samenspraak met de betrokken ketenpartners, een aantal veranderingen
doorgevoerd, te weten:
• de plaatsen geheim adres van Blijf van mijn Lijf worden omgebouwd naar
plaatsen crisis opvang voor complexe en acute situaties;
• er wordt toegewerkt naar differentiatie in het aanbod door middel van uitbreiding
ambulante plaatsen en vermindering begeleid woonplaatsen;
• de aanmeldingen voor de vrouwenopvang verlopen via het Meldpunt Zorg &
Overlast/Steunpunt Huiselijk Geweld bij de GGD, en niet meer via Bureau
Instroom van Blijf van mijn Lijf. Dit om alle huiselijk geweldvragen op een punt
binnen te laten komen. De Intake voor vrouwenopvang blijft bij Blijf van mijn Lijf,
3,6 Sturing op outcome en output
Voor de komende beleidsperiode dient rekening te worden gehouden met de
teruglopende financiële middelen vanuit het rijk. Na de vaststelling van het
beleidsplan "Zorg voor Elkaar'1 2008-2010 heeft zich een grote financiële
verschuiving voorgedaan. De Tweede Kamer heeft In het voorjaar van 2009
ingestemd met het herverdeelmodel maatschappelijke opvang/QGGZ/
verslavingszorg. Dordrecht was een nadeelgemeente en zal € 825.000,-- gekort
worden op de rijksbijdrage. De afbouw wordt in vier stappen gerealiseerd: 2010:
€ 300.000,-; 2011: € 500,000,-; 2012: € 700.000,-; 2013: € 825.000,-, Tevens
is een aantal activiteiten door het rijk op de zogenaamde grensstrook geplaatst. Dit
zijn activiteiten die nu nog voor rekening van de gemeenten komen, maar eigenlijk
uit de AWBZ moeten worden betaald. In overleg met het Zorgkantoor moeten die
activiteiten zoveel als mogelijk over naar de AWBZ. Vrijvallende middelen komen via
het verdeelmodel weer ten gunste van de centrumgemeenten. Over de effecten
voor onze regio zijn nog geen inschattingen te maken.
Voor de maatschappelijke zorg blijft de druk op de financiële middelen fors. De
doelgroep zal de komende tijd worden geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen.
Meest recente ontwikkeling is het nieuwe regeer- en gedoogakkoord. Hierin worden
hervormingen in de AWBZ aangekondigd. Zo moeten dagbesteding en begeleiding
worden ingevlochten In het Wmo-beleid van de gemeenten. Ook het rljksbudget
voor vrouwenopvang, in 2010 ruim € 1,5 miljoen, zal de komende jaren
(waarschijnlijk met invang van 2012) via een verdeelmodel opnieuw worden
ingericht. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke financiële gevolgen dit voor
de maatschappelijke zorg in de regio Zuid-Holland Zuid zal hebben.
Waar het ambitieniveau in het vorige beleidsplan hoog was, zal dit ook voor de
komende periode het geval blijven. Tegen het licht van bovengenoemde
ontwikkelingen is het echter meer dan ooit noodzakelijk om beleidsambities door te
vertalen naar (beleids)doelstellingen en het te behalen maatschappelijke effect
(outcome). De ervaring leert dat lang niet van alle inspanningen op het terrein van
maatschappelijke zorg het directe effect voor de samenleving te meten is. De
ontwikkeling van het aantal dak- en thuislozen in de regio bijvoorbeeld, is niet altijd
één op één toe te schrijven aan het aanbod aan zorg en hulpverlening. Ook andere
factoren waar de gemeente niet direct invloed op heeft, spelen hierbij een rol, In
eerste instantie wordt in de nieuwe beleidsperiode wel getracht om afspraken met
de partners te maken omtrent een meetbaar maatschappelijk effect. Waar sturen op
outcome niet direct mogelijk is, wordt in ieder geval gestuurd op het te behalen
meetbare resultaat (output).
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4. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing,
5. Vervolgtraject besluitvorming
De regiogemeenten ontvangen de evaluatie ter bespreking binnen de eigen
gemeenten. In samenwerking met partners wordt het beleidsplan "Zorg voor Elkaar"
herijkt. In februari 2011 vangt het proces van herijking aan. Gestreefd wordt om
het beleidsplan 2011 - 2014 medio 2011 aan te bieden voor besluitvorming.
6. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing,
7. Bij deze raadsïnformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Bijlage 1: RegiemodeL
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgerf eester

^
J.H. de Baas
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