MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema: Samen versimpelen,

meer tijd voor zorg

(Programma Mens & Samenleving, doelen 1 en 2, activiteiten 2 en 3)

Op grond van artikel 11, derde lid van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, stelt
het algemeen bestuur elke vier jaar een strategische agenda op voor de regio. Zij raadpleegt hiervoor
de gemeenteraden. De Verenigde Vergadering van de regio Hart van Brabant, bijeen op grond van
artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, heeft kennis genomen van de
concept strategische meerjarenagenda 2019-2023 van het algemeen bestuur.
De Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant,
in vergadering bijeen op 25 mei 2019,
constateert dat:
 Zorgprofessionals doorheen de jaren toegenomen regeldruk hebben ervaren; dit tijd, energie
en geld kost die zij liever in de zorg voor mensen investeren.
 De gemeenten alle administratie moeten controleren en vaak vertraging ontstaat wanneer
zorgaanbieders facturen laat aanleveren.
 Problemen en kosten soms erger worden als iemand niet op tijd passende hulp krijgt.
 Regio Hart van Brabant veel stappen in de goede richting zet (bvb. Maatpact en regionaal
resultaatgericht inkopen, SMA p. 28.3) en samen met zorgaanbieders nog grotere slagen kan
maken vanuit het gezamenlijk belang van gezonde, veerkrachtige inwoners.
 Landelijke initiatieven zoals (Ont)Regel de Zorg (project medische sector en ministerie VWS)
eerder succesvol bleken in het aanpassen van bureaucratische maatregelen. *
overwegende dat:
 Inwoners op tijd de best passende ondersteuning moeten krijgen, zonder dat regelgeving in
de weg zit. (SMA p.26)
 Processen beter op elkaar afgestemd moeten worden zodat de uitvoering beter aansluit op
de behoeften van de inwoners en betaalbaar wordt.
 Minder bureaucratie en minder regeldruk bij de transformatiegedachte passen en bij de
samenwerking die regio Hart van Brabant met zorgaanbieders beoogt.
 Een goede balans tussen verantwoording en vertrouwen wenselijk is.
 Een versimpelcommissie met innovatieve denkers uit zorg en overheid vereenvoudiging kan
aanzwengelen en ideeën van betrokkenen kan beoordelen.
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 Zorgaanbieders actief te betrekken bij afstemming en verbetering van de inkoopwijzen van
Wmo-begeleiding, jeugdhulp en arbeidsparticipatie. (SMA p.28)
 Daarnaast met zorgaanbieders te bespreken op welke manier werkprocessen en
datastromen bij alle betrokken partners simpeler en efficiënter kunnen. Dat ook vanuit het
accountmanagement actief te stimuleren.
 De gemeenteraden te informeren over genomen stappen en resultaten.
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* Achtergrondinfo (Ont)Regel de Zorg:
https://nos.nl/artikel/2224501-opbrengst-schrapsessies-in-de-zorg-snel-stoppen-met-62-regeltjes.html
Meer info over project en ontwikkelde tools: https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg

Moties kunnen tot uiterlijk 23 april 2019 worden ingediend bij de griffier van de gemeente Tilburg via gerard.vrenken@tilburg.nl

